
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

الحمد هلل رب العالمٌن وأفضل الصبلة وأتم التسلٌم على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه       

 ومن اهتدى بهدٌه إلى ٌوم الدٌن وبعد......

  م/محاضرات مادة علوم القرآن المرحلة األولى

 أ.م.د عبدهللا إبراهٌم رحٌم

 

 بالعلم(......المحاضرة األولى: )التعرٌؾ (ٔ

 اإلعجاز، فً رسوًخا إال العلمً التقدم ٌزٌدها ال التً الخالدة اإلسبلم معجزة هو الكرٌم القرآن

ٌُخرج وسلم علٌه هللا صلى محمد رسولنا على هللا أنزله  وٌهدٌهم النور، إلى الظلمات من الناس ل

 -ُخلَّص   عرب وهم- لصحابته ٌبلؽه علٌه وسبلمه هللا صلوات فكان المستقٌم، الصراط إلى

 وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سؤلوا اآلٌات من آٌة فهم علٌهم التبس وإذا بسلٌقتهم، فٌفهمونه

 .عنها

ْلبُِسوا َولَمْ  آَمُنوا الَِّذٌنَ : }اآلٌة هذه نزلت لما: "قال مسعود ابن عن وؼٌرهما الشٌخان َرَوى ٌَ 

ٌُّنا هللا، رسول ٌا: فقالوا الناس، على ذلك شق{، ِبُظْلم   إٌَِماَنُهمْ   لٌس إنه: "قال نفسه؟ ٌظلم ال وأ

 " .الشرك هو إنما{، َعِظٌم   لَُظْلم   الشِّْركَ  إِنَّ : }الصالح العبد قال ما تسمعوا ألم تعنون، الذي

رُ  وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول وكان  .اآلٌات بعض لهم ٌَُفسِّ

 وهو ٌقول -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول سمعت: قال عامر بن عقبة عن وؼٌره مسلم أخرج

وا: }المنبر على ة   ِمنْ  اْسَتَطْعُتمْ  َما لَُهمْ  َوأَِعدُّ  " .الرمً القوة إن أال{، "قُوَّ

 وفهمه، وحفظه -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول من الكرٌم القرآن تلقً على الصحابة وحرص

 .لهم شرًفا ذلك وكان

 .َعُظم أي" فٌنا َجدَّ  عمران وآل البقرة قرأ إذا منا الرجل كان" :قال عنه هللا رضً أنس عن

 ....أحكامه عند والوقوؾ به العمل على كذلك وحرصوا

 عفان بن كعثمان القرآن، ٌقرئوننا كانوا الذٌن حدثنا: "قال أنه السلمً الرحمن عبد أبً عن ُرِويَ 

 آٌات عشر -وسلم علٌه هللا صلى- النبً من تعلَّموا إذا كانوا أنهم وؼٌرهما مسعود بن هللا وعبد

 والعمل والعلم القرآن فتعلمنا: قالوا والعمل، العلم من فٌها ما ٌتعلموا حتى ٌجاوزوها لم

 .ٔ"جمًٌعا

 ٌلتبس أن خشٌة القرآن سوى عنه شًء كتابة فً -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول لهم ٌؤذن ولم

 .بؽٌره القرآن



، عنً تكتبوا ال: "قال -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول أن الخدري سعٌد أبً عن مسلم َرَوى

ثوا فلٌمحه، القرآن ؼٌر عنً كتب وَمن ًَّ  َكَذبَ  وَمن َحَرج، وال عنً وحدِّ  فلٌتبوأ متعمًدا عل

 " .النار من مقعده

 الحدٌث كتابة فً ذلك بعد صحابته لبعض أذن قد -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول كان ولئن

 -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول عهد فً بالتلقٌن الرواٌة على ٌعتمد ظل بالقرآن ٌتصل ما فإن

 .عنهما هللا رضً وعمر بكر أبً خبلفة وفً

 واحد، مصحؾ على المسلمٌن جمع إلى  الدواعً واقتضت عنه، هللا رضً عثمان خبلفة جاءت

ًَ  ذلك، فتم ٌَتْ  األمصار، إلى منه نسخ وأُْرسلت اإلمام، بالمصحؾ وُسمِّ  بالرسم كتابته وُسمِّ

ٌُعتبر إلٌه، نسبة العثمانً،  ".القرآن رسم لعلم" بداٌة هذا و

ً   خبلفة كانت ثم  صٌانة النحو، قواعد منه بؤمر الدإلً األسود أبو فوضع -عنه هللا رضً- عل

ٌُعتبر الكرٌم، للقرآن وضبًطا النطق، لسبلمة  ".القرآن إعراب علم"لـ بداٌة كذلك هذا و

 لتفاوت بٌنهم، فٌما تفاوت على آٌاته بعض وتفسٌر القرآن معانً ٌتناقلون الصحابة استمر

 ذلك عنهم وتناقل -وسلم علٌه هللا صلى- هللا لرسول مبلزمتهم وتفاوت الفهم، على قدرتهم

 .التابعٌن من تبلمٌذهم

ًُّ  عباس، وابن مسعود، وابن األربعة، الخلفاء: الصحابة من المفسرٌن أشهر ومن  كعب، بن وأَُب

 .الزبٌر بن هللا وعبد األشعري، موسى وأبو ثابت، بن وزٌد

ًِّ  مسعود، بن هللا وعبد عباس، بن هللا عبد: عن التفسٌر فً الرواٌة كثرت وقد  وما كعب، بن وأَُب

 بتفسٌر اآلٌات، بعض معانً على ٌقتصر وإنما للقرآن، كامبًل  تفسًٌرا ٌتضمن ال عنهم ُرِويَ 

 واجتهدوا الصحابة، عن أخذوا جماعة، منهم فاشتهر التابعون، أما، مجملها وتوضٌح ؼامضها،

 وِعكرمة ومجاهد، جبٌر، بن سعٌد: بمكة عباس ابن تبلمٌذ من فاشتهر، اآلٌات بعض تفسٌر فً

ًِّ  تبلمٌذ من واشتهر، رباح أبً بن وعطاء الٌمانً، كٌسان بن وطاوس عباس، ابن مولى  بن أَُب

 هللا عبد تبلمٌذ من واشتهر، القرظً كعب بن ومحمد العالٌة، وأبو أسلم، بن زٌد: بالمدٌنة كعب

 والحسن الشعبً، وعامر ٌزٌد، بن واألسود ومسروق، قٌس، بن علقمة: بالعراق مسعود بن

 ....السدوسً دعامة بن وقتادة البصري،

 كمجاهد، عباس، ابن أصحاب ألنهم مكة، أهل به الناس فؤعلم التفسٌر، وأما: "تٌمٌة ابن قال

 كطاوس، عباس، ابن أصحاب من وؼٌرهم عباس، ابن مولى وِعكرمة رباح، أبً بن وعطاء

 ذلك ومن مسعود، ابن أصحاب من الكوفة أهل وكذلك وأمثالهم، جبٌر بن وسعٌد الشعثاء، وأبً

 عنه أخذ الذي أسلم بن زٌد: مثل التفسٌر، فً المدٌنة أهل وعلماء ؼٌرهم، عن به تمٌزوا ما

 "وهب بن هللا وعبد الرحمن، عبد ابنه أًٌضا عنه وأخذ التفسٌر، مالك

 النزول، أسباب وعلم القرآن، ؼرٌب وعلم التفسٌر، علم: ٌتناول جمًٌعا هإالء عن ُرِويَ  والذي

 .بالتلقٌن الرواٌة على معتمًدا ظل كله هذا ولكن والمنسوخ، الناسخ وعلم والمدنً، المكً وعلم



 ٌتعلق ما ذلك وشمل المتنوعة، بؤبوابه الحدٌث تدوٌن وبدأ الثانً، القرن فً التدوٌن عصر جاء

 علٌه هللا صلى- هللا رسول عن الكرٌم للقرآن تفسٌر من ُرِويَ  ما العلماء بعض وجمع بالتفسٌر،

 .التابعٌن عن أو الصحابة، عن أو -وسلم

 المتوفى الحجاج بن وُشْعَبة هجرٌة، 1ٔٔ سنة المتوفى السلمً هارون بن ٌزٌد: منهم واشتهر

 سنة المتوفى ُعٌٌنة بن وسفٌان هجرٌة، 91ٔ سنة المتوفى الجراح بن ووكٌع هجرٌة، ٓٙٔ سنة

 .هجرٌة ٕٔٔ سنة المتوفى همام بن الرزاق وعبد هجرٌة، 91ٔ

 من ٌصلنا ولم أبوابه، من لباب جمًعا للتفسٌر جمعهم فكان الحدٌث، أئمة من كانوا جمًٌعا وهإالء

 .همام بن الرزاق عبد تفسٌر مخطوطة سوى مكتوب شًء تفاسٌرهم

 آٌاته، ترتٌب وفق للقرآن متكامبًل  تفسًٌرا وضعوا العلماء من جماعة ذلك بعد نهجهم نهج ثم

 .هجرٌة ٖٓٔ سنة المتوفى الطبري جرٌر ابن منهم واشتهر

 أبواب من باب أنه على تدوٌنه كان ثم والرواٌة، التلقً طرٌق عن بالنقل أواًل  التفسٌر بدأ وهكذا

نَ  ثم الحدٌث،  .بالرأي التفسٌر ثم بالمؤثور، التفسٌر وتتابع وانفراد، استقبلل على ُدوِّ

 المفسر ٌستؽنً وال بالقرآن تتصل موضوعات فً الموضوعً التؤلٌؾ كان التفسٌر علم وبإزاء

ًُّ  فؤلَّؾ، عنها  .النزول أسباب فً هجرٌة ٖٕٗ سنة المتوفى البخاري شٌخ المدٌنً بن عل

 .القراءات وفً والمنسوخ، الناسخ فً هجرٌة ٕٕٗ سنة المتوفى سبلم بن القاسم عبٌد أبو وألَّؾ

 الثالث القرن علماء من وهإالء، القرآن ُمْشَكل فً هجرٌة 1ٕٙ سنة المتوفى قتٌبة ابن وألَّؾ

 ".القرآن علوم فً الحاوي" هجرٌة 9ٖٓ سنة المتوفى المرزبان خلؾ بن محمد وألَّؾ، الهجري

 أبو وألَّؾ، القرآن علوم فً هجرٌة 1ٕٖ سنة المتوفى األنباري القاسم بن محمد بكر أبو وألَّؾ

ً   بن محمد وألَّؾ، القرآن ؼرٌب فً هجرٌة ٖٖٓ سنة المتوفى السجستانً بكر  األدفوي عل

 ....".القرآن علوم فً االستؽناء" هجرٌة 11ٖ سنة المتوفى

 .ذلك بعد التؤلٌؾ تتابع ثم، الهجري الرابع القرن علماء من وهإالء

ًُّ . القرآن إعجاز فً هجرٌة ٖٓٗ سنة المتوفى الباقبلنً بكر أبو فؤلَّؾ  سعٌد بن إبراهٌم بن وعل

 فً هجرٌة ٓ٘ٗ سنة المتوفى والماوردي، القرآن إعراب فً هجرٌة ٖٓٗ سنة المتوفى الحوفً

 الدٌن وعلم، القرآن مجاز فً هجرٌة ٓٙٙ سنة المتوفى السبلم عبد بن والعز، القرآن أمثال

 فً هجرٌة 1٘ٔ سنة المتوفى القٌم وابن، القراءات علم فً هجرٌة ٖٗٙ سنة المتوفى السخاوي

 مباحثه من وبحًثا القرآن علوم من نوًعا منها مإلؾ كل ٌتناول المإلَّفات وهذه، "القرآن أقسام"

 الشٌخ ذكر فقد واحد مإلؾ فً -جلها أو كلها- األنواع وتلك المباحث هذه جمع أما، به المتصلة

 الكتب دار فً ظفر أنه، "القرآنعلوم  فً العرفان مناهل" كتابه فً الزرقانً العظٌم عبد محمد

 علوم فً البرهان" اسمه بالحوفً، الشهٌر سعٌد بن إبراهٌم بن لعلً مخطوط بكتاب المصرٌة

 حٌث متعاقبة، وال مرتبة ؼٌر مجلًدا عشر خمسة منها ٌوجد مجلًدا، ثبلثٌن فً ٌقع" القرآن

 علوم من علٌه تشتمل عما فٌتكلم المصحؾ بترتٌب الكرٌم القرآن آٌات من اآلٌة المإلؾ ٌتناول

..." وجل عز قوله فً القول: "اآلٌة فً العام العنوان فٌجعل بعنوان، نوع كل مفرداً  القرآن،



 الناحٌة من اآلٌة عن وٌتحدث" اإلعراب فً القول: "العنوان هذا تحت ٌضع ثم اآلٌة، وٌذكر

 القول" ثم والمعقول، بالمؤثور اآلٌة وٌشرح" والتفسٌر المعنى فً القول" ثم واللؽوٌة، النحوٌة

 مستقل بعنوان القراءات ٌُْفِرد وقد ٌجوز، ال وما الوقؾ من ٌجوز ما وٌبٌن" والتمام الوقؾ فً

 .عرضها عند اآلٌة من تإخذ التً األحكام عن ٌتكلم وقد ،"القراءة فً القول: "فٌقول

ن من أول ٌعتبر النهج بهذا والحوفً  اآلنؾ الخاص النمط على تدوٌنه كان وإن القرآن، علوم َدوَّ

 فنون" كتابه فً هجرٌة 91٘ سنة الجوزي ابن تبعه ثم، هـٖٓٗ سنة المتوفى وهو الذكر،

 وألؾ هجرٌة 19ٗ سنة المتوفى الزركشً الدٌن بدر جاء ثم، "القرآن علوم عجائب فً األفنان

ا كتاًبا ًٌ  البلقٌنً الدٌن جبلل الزٌادات بعض إلٌه أضاؾ ثم ،"القرآن علوم فً البرهان" سماه واف

 علوم نصٌب ٌكن ولم، "النجوم مواقع من العلوم مواقع" كتابه فً هجرٌة 1ٕٗ سنة المتوفى

 بحركة المتصلون اتجه فقد. األخرى العلوم من أقل الحدٌثة النهضة عصر فً التؤلٌؾ من القرآن

 كتاب مثل العصر، بؤسلوب القرآنٌة الموضوعات معالجة فً سدًٌدا اتجاًها اإلسبلمً الفكر

 القٌامة مشاهد"و" القرآن فً الفنً التصوٌر" وكتابً الرافعً، صادق لمصطفى" القرآن إعجاز"

 فٌها وبحث المراؼً، مصطفى محمد للشٌخ" القرآن ترجمة"و. قطب سٌد للشهٌد" القرآن فً

 محمد للدكتور" العظٌم النبؤ"و صبري، لمصطفى" القرآن ترجمة مسؤلة"و الخطٌب، الدٌن لمحب

 .القاسمً الدٌن جمال لمحمد" التؤوٌل محاسن" تفسٌر ومقدمة دراز، هللا عبد

 علً محمد الشٌخ وألؾ، "القرآن علوم فً التبٌان" سماه كتاًبا الجزائري طاهر الشٌخ وألؾ

 الدٌن أصول بكلٌة المقررة المباحث فٌه تناول" القرآن علوم فً الفرقان منهج" كتابه سبلمة

 مناهل" كتابه فؤلؾ الزرقانً العظٌم عبد محمد الشٌخ وتبله، واإلرشاد الدعوة تخصص بمصر

 على ألقاها التً" القرآن علوم مذكرة" فً علً أحمد أحمد الشٌخ ثم، "القرآن علوم فً العرفان

 للدكتور" القرآن علوم فً مباحث" أخًٌرا وصدر، واإلرشاد الدعوة إجازة قسم بالكلٌة، طبلبه

 ".القرآن مائدة على" أبحاث جمال، محمد أحمد ولؤلستاذ، الصالح صبحً

 بهذا المعروؾ العلم على علًما صارت حتى القرآن، بعلوم ُتعرؾ التً هً جمٌعها المباحث هذه

 المضبوطة المختلفة المسائل بمعنى ُنقِلَ  ثم. واإلدراك الفهم: والعلم ِعلم، جمع: والعلوم، االسم

ًٌّا ضبًطا  .علم

 أسباب معرفة حٌث من بالقرآن المتعلقة األبحاث ٌتناول الذي العلم: القرآن بعلوم والمراد

 والُمْحَكمِ  والمنسوخ، والناسخ والمدنً، المكً ومعرفة وترتٌبه، القرآن وجمع النزول،

 .بالقرآن صلة له مما ذلك ؼٌر إلى والمتشابه،

 معرفتها من للمفسر بد ال التً المباحث ٌتناول ألنه، التفسٌر بؤصول العلم هذا ٌسمى وقد

 الكرٌم...... القرآن تفسٌر فً إلٌها لبلستناد

 

 

 



 

 

 :كثٌرة بؤسماء هللا سماه( المحاضرة الثانٌة: )أسمائه وصفاته(، ٕ

ْهِدي اْلقُْرآنَ  َهَذا إِنَّ ". }القرآن" منها ًَ  لِلَِّتً ٌَ ُكمْ  أَْنَزْلَنا لََقدْ ". }الكتاب"و، { أَْقَومُ  ِه ٌْ  ِفٌهِ  ِكَتاًبا إِلَ

لَ  الَِّذي َتَباَركَ ". }الفرقان"و، {ِذْكُرُكمْ  ٌَُكونَ  َعْبِدهِ  َعلَى اْلفُْرَقانَ  َنزَّ ".. الذكر"و، {َنِذًٌرا لِْلَعالَِمٌنَ  لِ

ا} ْلَنا َنْحنُ  إِنَّ ْكرَ  َنزَّ ا الذِّ  ؼٌر إلى، { اْلَعالَِمٌنَ  َربِّ  لََتْنِزٌلُ  َوإِنَّهُ ".. }التنزٌل"و، {لََحاِفُظونَ  لَهُ  َوإِنَّ

 هللا عبد محمد الدكتور قال ،"الكتاب"و" القرآن: "أسمائه من ؼلب وقد، القرآن فً ورد مما ذلك

ًَ " :دراز ا كونه" قرآًنا" تسمٌته فً ُروِع ًَ  كما باأللسن، متلّوً  كونه" كتاًبا" تسمٌته فً ُروِع

ًنا  ".علٌه الواقع بالمعنى شًء تسمٌة من التسمٌتٌن فكلتا باألقبلم، مدوَّ

 موضع فً ال موضعٌن فً بحفظه العناٌة حقه من أن إلى إشارة االسمٌن بهذٌن تسمٌته وفً

 إحداهما فتذكر إحداهما تضل أن جمًٌعا، والسطور الصدور فً حفظه ٌجب أنه أعنً واحد،

 إلٌنا المنقول األصحاب، من علٌه المجمع الرسم ٌوافق حتى حافظ بحفظ لنا ثقة فبل األخرى،

 هو ما ٌوافق حتى كاتب بكتابة لنا ثقة وال مرة، أول علٌها ُوِضعَ  التً هٌئته على جٌل بعد جٌبًل 

 األمة نفوس فً هللا بعثها التً المزدوجة العناٌة وبهذه، المتواتر الصحٌح باإلسناد الحفَّاظ عند

 بحفظه تكفَّل الذي هللا لوعد إنجاًزا حرٌز، حرز فً محفوًظا القرآن بقً. بنبٌها اقتداء المحمدٌة

ْلَنا َنْحنُ  إِنَّا: }ٌقول حٌث ْكرَ  َنزَّ ا الذِّ  من الماضٌة الكتب أصاب ما ٌصبه ولم{ لََحاِفُظونَ  لَهُ  َوإِنَّ

 ".السند وانقطاع والتبدٌل التحرٌؾ

ٌَّن  القرآن هذا وأن التؤبٌد، ال التوقٌت على بها ِجًء السماوٌة الكتب سائر بؤن التفرقة هذه سر وب

ًقا به ِجًء  الثابتة الحقائق من فٌها لما جامًعا فكان علٌها، ومهٌمًنا الكتب من ٌدٌه بٌن لما ُمَصدِّ

 هللا فقضى مسده، لٌسد منها شًء ٌكن ولم مسٌرها، سائًرا وكان زٌادته، هللا شاء بما علٌها زائًدا

ر أمًرا هللا قضى وإذا الساعة، قٌام إلى حجة ٌبقى أن  وهذا -العلٌم الحكٌم وهو- أسبابه له ٌَسَّ

 منها: كذلك كثٌرة بؤوصاؾ القرآن هللا ووصؾ، جٌد تعلٌل

ا".. }نور" منها َها ٌَ ٌُّ ُكمْ  َوأَْنَزْلَنا َربُِّكمْ  ِمنْ  ُبْرَهان   َجاَءُكمْ  َقدْ  النَّاسُ  أَ ٌْ  {..ُمِبًٌنا ُنوًرا إِلَ

ا".. }موعظة"و" رحمة"و" شفاء"و" هدى"و َها ٌَ ٌُّ  لَِما َوِشَفاء   َربُِّكمْ  ِمنْ  َمْوِعَظة   َجاَءْتُكمْ  َقدْ  النَّاسُ  أَ

ُدورِ  ِفً  {.لِْلُمْإِمنٌِنَ  َوَرْحَمة   َوُهدىً  الصُّ

قُ  ُمَباَرك   أَْنَزْلَناهُ ِكَتاب   َوَهَذا".. }مبارك"و نَ  الَِّذي ُمَصدِّ ٌْ ه َب ٌْ َد ٌَ.} 

 .{ ُمِبٌن   َوِكَتاب   ُنور   هللاَِّ  ِمنَ  َجاَءُكمْ  َقدْ ".. }مبٌن"و

ًقا".. }بشرى"و نَ  لَِما ُمَصدِّ ٌْ هِ  َب ٌْ َد  {.لِْلُمْإِمنٌِنَ  َوُبْشَرى َوُهدىً  ٌَ

ْكرِ  َكَفُروا الَِّذٌنَ  إِنَّ ".. }عزٌز"و ا ِبالذِّ  {.َعِزٌز   لَِكَتاب   َوإِنَّهُ  َجاَءُهمْ  لَمَّ

 {.َمِجٌد   قُْرآن   ُهوَ  َبلْ ".. }مجٌد"و



لَتْ  ِكَتاب  ".. }نذٌر"و" بشٌر"و اُتهُ  فُصِّ ٌَ ا قُْرآًنا آ ًٌّ ْعلَُمونَ  لَِقْوم   َعَربِ  {.َوَنِذًٌرا اَبِشٌرً ، ٌَ

 ....القرآن معانً من معنى باعتبار فهو وصؾ أو تسمٌة وكل

 ( المحاضرة الثالثة:) الفرق بٌن القرآن الكرٌم والحدٌث القدسً(....ٖ

 :اآلتٌٌن التعرٌفٌن نعطً النبوي والحدٌث القدسً الحدٌث وبٌن بٌنه الفرق نعرؾ لكً

 :النبوي الحدٌث

ٌُطلق القدٌم، ضد: اللؽة فً الحدٌث ٌُنقل به ٌُتحدث كبلم به وٌراد و بلػ و ٌَ  جهة من اإلنسان و

ًَ  المعنى وبهذا منامه، أو ٌقظته فً الوحً أو السمع ِ  ِمنَ  أَْصَدقُ  َوَمنْ : }حدًٌثا القرآن ُسمِّ  هللاَّ

ًَ  ،{ َحِدًٌثا ثُ  ما وُسمِّ  . {اأْلََحاِدٌثِ  َتؤِْوٌلِ  ِمنْ  َوَعلَّْمَتنًِ: }نومه فً اإلنسان به ٌَُحدَّ

 تقرٌر أو فعل أو قول من -وسلم علٌه هللا صلى- النبً إلى أُِضٌؾَ  ما: االصطبلح فً والحدٌث

 .صفة أو

 ..".نوى ما امرئ لكل وإنما بالنٌات، األعمال إنما: "وسلم علٌه هللا صلى، كقوله: فالقول

 ،" أَُصلًِّ رأٌتمونً كما َصلُّوا: "قال ثم الصبلة كٌفٌة ألصحابه تعلٌمه من ثبت كالذي: والفعل

 ".مناسككم عنً خذوا: "قال وقد حجه، كٌفٌة من ثبت وما

- حضرته فً ذلك أكان سواء. فعل أو قول من الصحابة أحد عن َعلَِمهُ  أمًرا ٌُقِرَّ  كؤن: واإلقرار

 هللا صلى، مائدته على الضب أكل: "أمثلته ومن بلؽه، ثم ؼٌبته فً أما -وسلم علٌه هللا صلى

 وكان سرٌة، على رجبًل  بعث -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول أن من ُرِوي وما" ،"وسلم علٌه

ُ  ُهوَ  قُلْ } بـ فٌختم صبلته فً ألصحابه ٌقرأ  الصبلة علٌه له ذلك ذكروا رجعوا فلما{، أَحد   هللاَّ

 أقرأ أن أحب وأنا الرحمن صفة ألنها: فقال فسؤلوه، ذلك؟ ٌصنع شًء ألي سلوه: فقال والسبلم،

 ".ٌحبه هللا أن أخبروه: "وسلم علٌه هللا صلى، النبً فقال بها،

ٌِّنَ  الُخلُق، سهل الِبشر، دائم كان -وسلم علٌه هللا صلى- أنه من: "ُرِويَ  كما: والصفة  الجانب، لَ

اب وال ؼلٌظ   وال بفظ   لٌس اش وال صخَّ ٌَّاب وال فحَّ  ...".ع

 :القدسً لحدٌثا

فنا  مادة ألن التعظٌم، على تدل نسبة وهً القدس، إلى نسبة: والقدسً، لؽة الحدٌث معنى عرَّ

 التطهٌر،: والتقدٌس تعالى، هللا تنزٌه: فالتقدٌس اللؽة، فً والتطهٌر التنزٌه على دالة الكلمة

س سُ  ِبَحْمِدكَ  ُنَسبِّحُ  َوَنْحنُ : }مبلئكته لسان على تعالى هللا قال تطهَّر،: وتقدَّ  ُنَطهِّرُ  أي، {لَكَ  َوُنَقدِّ

 .لك أنفسنا

 أي تعالى، هللا إلى -وسلم علٌه هللا صلى- النبً ٌضٌفه ما هو: االصطبلح فً القدسً والحدٌث

 من بلفظ هللا لكبلم راو   فالرسول هللا، كبلم من أنه على ٌروٌه -وسلم علٌه هللا صلى- النبً إن

- هللا رسول قال: "فٌقول وجل، عز هللا إلى ُمْسَنًدا هللا رسول عن رواه أحد رواه وإذا عنده،

 ....".وجل عز ربه عن ٌروٌه فٌما -وسلم علٌه هللا صلى



 ...".تعالى هللا ٌقول أو - تعالى هللا قال: وسلم علٌه هللا صلى، هللا رسول قال: "ٌقول أو

 ٌروٌه فٌما -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول عن عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن: األول ومثال

اء نفقة، ٌؽٌضها ال مؤلى هللا ٌد: "وجل عز ربه عن  ...".والنهار اللٌل سحَّ

 هللا ٌقول: قال -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول أن عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن: الثانً ومثال

 وإن نفسً، فً ذكرته نفسه فً ذكرنً فإن ذكرنً، إذا معه وأنا بً، عبدي ظن عند أنا" تعالى

 ...منه خٌر مؤل   فً ذكرته مؤل   فً ذكرنً

 :القدسً والحدٌث القرآن بٌن الفرق

 :أهمها القدسً والحدٌث الكرٌم القرآن بٌن فروق عدة هناك

 أن عن فعجزوا العرب، به وتحدى بلفظه، هللا رسول إلى به أَْوَحى هللا كبلم الكرٌم القرآن أن -ٔ

 معجزة فهو قائًما، به التحدي ٌزال وال مثله، من بسورة أو مثله، سور بعشر أو بمثله، ٌؤتوا

 .الدٌن ٌوم إلى خالدة

 .واإلعجاز التحدي به ٌقع لم القدسً والحدٌث

 .تعالى هللا قال: فٌقال تعالى، هللا إلى إال ٌُْنَسب ال الكرٌم والقرآن -ٕ

: فٌقال إنشاء نسبة حٌنئذ إلٌه النسبة وتكون هللا إلى مضاًفا ٌُْرَوى قد -سبق كما- القدسً والحدٌث

 -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول إلى مضاًفا ٌُْرَوى وقد تعالى، هللا ٌقول: أو تعالى، هللا قال

 قال: فٌقال هللا، عن به الُمْخبِرُ  هو والسبلم الصبلة  علٌه ألنه إخبار نسبة حٌنئذ النسبة وتكون

 .وجل عز ربه عن ٌروٌه فٌما -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول

 أخبار أكثرها القدسٌة واألحادٌث الثبوت، قطعً فهو بالتواتر، منقول جمٌعه الكرٌم والقرآن -ٖ

 .ضعًٌفا ٌكون وقد حسًنا، ٌكون وقد صحًٌحا، القدسً الحدٌث ٌكون وقد. الثبوت ظنٌة فهً آحاد،

 .والمعنى باللفظ وحً فهو ومعًنى، لفًظا هللا عند من الكرٌم والقرآن -ٗ

 على -وسلم علٌه هللا صلى- الرسول عند من ولفظه هللا، عند من معناه القدسً والحدٌث

ثٌن جمهور عند بالمعنى رواٌته تجوز ولذا اللفظ، دون بالمعنى وحً فهو الصحٌح  .المحدِّ

رَ  َما َفاْقَرأُوا: }الصبلة فً به القراءة تتعٌن الذي فهو بتبلوته، ُمَتَعبَّد   الكرٌم والقرآن -٘ ٌَسَّ  ِمنَ  َت

 تعالى هللا كتاب من حرًفا قرأ من: "الحدٌث فً جاء بما علٌها هللا ٌُثٌب عبادة وقراءته، {اْلقُْرآنِ 

 ومٌم حرؾ، والم حرؾ، ألؾ ولكن حرؾ،" ألم" أقول ال أمثالها، بعشر والحسنة حسنة، فله

 ".حرؾ

ا، ثواًبا قراءته على هللا وٌثٌب الصبلة، فً ٌجزئ ال القدسً والحدٌث  الثواب فٌه ٌصدق فبل عاّمً

 .....حسنات عشر حرؾ بكل القرآن، قراءة على الحدٌث فً ذكره ورد الذي

 



 

 ( المحاضرة الرابعة: ) كٌفٌة الوحً إلى المبلئكة والرسل(....ٗ

 أوال: كٌفٌة الوحً إلى المبلئكة:

 فًِ َجاِعل   إِنًِّ لِْلَمبلِئَكةِ  َربُّكَ  َقالَ  َوإِذْ : }لمبلئكته هللا كبلم على ٌنص ما الكرٌم القرآن فً جاء( ٔ

 {.ِفٌَها ٌُْفِسدُ  َمنْ  فٌَِها أََتْجَعلُ  َقالُوا َخلٌَِفةً  اأْلَْرِض 

 {.آَمُنوا الَِّذٌنَ  َفَثبُِّتوا َمَعُكمْ  أَنًِّ اْلَمبلِئَكةِ  إِلَى َربُّكَ  ٌُوِحً إِذْ : }إلٌهم إٌحائه وعلى

َماتِ : }أمره حسب الكون شئون بتدبٌر قٌامهم وعلى  {.أَْمًرا َفاْلُمَدبَِّراتِ } ،{أَْمًرا َفاْلُمَقسِّ

 .ٌفهمونه بكبلم واسطة دون المبلئكة ٌَُكلِّمُ  هللا أن على تدل متآزرة النصوص وهذه

اس عن الحدٌث فً جاء ما هذا وٌإٌد  صلى، هللا رسول قال: قال عنه هللا رضً سمعان بن النوَّ

- رجفة منه السموات أخذت بالوحً، تكلم باألمر ٌوحً أن تعالى هللا أراد إذا: " وسلم علٌه هللا

وا صعقوا السموات أهل ذلك سمع فإذا وجل، عز هللا من خوًفا شدٌدة -رعدة: قال أو  هلل وخرُّ

ًدا، ٌَُكلُِّمهُ  جبرٌل، رأسه ٌرفع من أول فٌكون سجَّ  على جبرٌل ٌمر ثم أراد، بما وحٌه من هللا ف

 وهو الحق قال: "جبرٌل فٌقول جبرٌل؟ ٌا ربنا قال ماذا: مبلئكتها سؤله بسماء مر كلما المبلئكة،

 عز هللا أمره حٌث إلى بالوحً جبرٌل فٌنتهً جبرٌل، قال ما مثل كلهم فٌقولون" الكبٌر العلً

 ".وجل

 وإذا ألثره، شدٌد وهول المبلئكة، من وسماع هللا، من تكلم الوحً كٌفٌة أن ٌبٌن الحدٌث فهذا

 صدره فإن بالقرآن خاص ذلك أن على ٌدل -بالوحً وانتهائه جبرٌل مرور فً- ظاهره كان

 بؤجنحتها المبلئكة ضرب السماء فً األمر هللا قضى إذا: "الصحٌح فً وأصله عامة، كٌفٌة ٌبٌن

 "صفوان على سلسلة كؤنه لقوله خضعانا

 لَْوح   ِفً، َمِجٌد   قُْرآن   ُهوَ  َبلْ : }تعالى لقوله المحفوظ اللَّوح فً ُكِتبَ  الكرٌم القرآن أن وثبت -( ٕ

: رمضان شهر من القدر لٌلة فً الدنٌا السماء من العزة بٌت إلى جملة إنزاله ثبت كما، {َمْحفُوظ  

ا} لَةِ  ِفً أَْنَزْلَناهُ  إِنَّ ٌْ ا} ،{اْلَقْدرِ  لَ لَة   ِفً أَْنَزْلَناهُ  إِنَّ ٌْ  { اْلقُْرآنُ  ِفٌهِ  أُْنِزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  َشْهرُ } ،{ُمَباَرَكة   لَ

نَّة وفً - هللا رسول قلب على كان الذي النزول ؼٌر أنه على وٌدل النزول، هذا ٌوضح ما السٌّ

 لٌلة الدنٌا السماء إلى واحدة جملة القرآن أُنزل: "موقوًفا عباس ابن فعن -وسلم علٌه هللا صلى

ؤُْتوَنكَ  َوال: } قرأ ثم سنة بعشرٌن ذلك بعد أُنزل ثم القدر،  َوأَْحَسنَ  بِاْلَحقِّ  ِجْئَناكَ  إاِلَّ  بَِمَثل   ٌَ

ْلَناهُ ُمْكث   َعلَى النَّاسِ  َعلَى لَِتْقَرأَهُ َفَرْقَناهُ َوقُْرآًنا} ،{َتْفِسًٌرا  القرآن فُِصلَ : "رواٌة وفً ،{َتْنِزٌبًل  َوَنزَّ

 هللا صلى، النبً على به ٌنزل جبرٌل فجعل الدنٌا السماء من العزة بٌت فً فُوِضعَ  الذكر من

 :اآلتٌة المذاهب إلى بالقرآن جبرٌل إلى هللا وحً كٌفٌة فً العلماء ذهب ولذلك، وسلم علٌه

 .المخصوص بلفظه هللا من سماًعا تلقفه جبرٌل أن -أ

 .المحفوظ اللَّوح من حفظه جبرٌل أن -ب



 .وسلم علٌه هللا صلى، لمحمد أو لجبرٌل، واأللفاظ  المعنى إلٌه أُلقً جبرٌل أن -جـ

نَّة أهل علٌه ما وهو الصواب، هو األول والرأي اس حدٌث وٌإٌده والجماعة، السٌّ  سمعان بن النوَّ

 .السابق

 ِمنَ  أََحد   َوإِنْ } ،{َعلٌِم   َحِكٌم   لَُدنْ  ِمنْ  اْلقُْرآنَ  لَُتلَقَّى َوإِنَّكَ : }آٌة من أكثر فً هللا إلى القرآن ونسبة

ْسَمعَ  َحتَّى َفؤَِجْرهُ  اْسَتَجاَركَ  اْلُمْشِرِكٌنَ  ِهمْ  ُتْتلَى َوإَِذا} ،{هللاَِّ  َكبلمَ  ٌَ ٌْ اُتَنا َعلَ ٌَ ٌَِّنات   آ  ال الَِّذٌنَ  َقالَ  َب

ْرُجونَ  رِ  بِقُْرآن   اْئتِ  لَِقاَءَنا ٌَ ٌْ ْلهُ  أَوْ  َهَذا َؼ ُكونُ  َما قُلْ  َبدِّ لَهُ  أَنْ  لًِ ٌَ بِعُ  إِنْ  َنْفِسً تِْلَقاءِ  ِمنْ  أَُبدِّ  َما إاِلَّ  أَتَّ

ًَّ  ٌُوَحى  .{إِلَ

 .محمد أو جبرٌل كبلم ال بؤلفاظه هللا كبلم الكرٌم فالقرآن

 المؽٌبات سائر كثبوت المحفوظ اللّوح فً القرآن ثبوت إن إذ له، اعتبار فبل الثانً الرأي أما

 .جملتها من ٌكون أن عن القرآن ٌخرج ال التً

نَّة أنسب الثالث والرأي  علٌه هللا صلى- محمد إلى ثم جبرٌل، إلى أُوحً هللا من وحً ألنها بالسٌّ

ْنِطقُ  َوَما: }بعبارته هللا رسول عنه فعبَّر بالمعنى، -وسلم ً   إاِلَّ  ُهوَ  إِنْ ، اْلَهَوى َعنِ  ٌَ { ٌُوَحى َوْح

نَّة رواٌة جازت ولذا  ..القرآن دون المعانً ٌحٌل ال بما لعارؾ بالمعنى السٌّ

ٌُجاب  :لوجوه فاسد قول هذا بؤن جبرٌل، كبلم إنه: قال من على و

: لقالوا جبرٌل قول هذا كان ولو تعالى، هللا قال: قالوا آٌة تلوا إذا أجمعٌن المسلمٌن أن: أحدها

 .جبرٌل قال

 ٌكون فإنه قولهم وعلى هللا، كتاب هو المسلمٌن بإجماع المصحؾ دفتً بٌن الذي هذا أن: الثانً

 .جبرٌل كتاب

لَهُ  قُلْ : }قال تعالى هللا أن: الثالث له ما قولهم، وعلى ،{ِباْلَحقِّ  َربِّكَ  ِمنْ  اْلقُُدسِ  ُروحُ  َنزَّ  من نزَّ

له إنما ربك،  .نفسه كبلم من نزَّ

ْسَمعَ  َحتَّى َفؤَِجْرهُ: }قال تعالى هللا أن: الرابع ْسَمُعونَ  ِمْنُهمْ  َفِرٌق   َكانَ  َوَقدْ : }وقال ،{َكبَلمَ  ٌَ  َكبَلمَ  ٌَ

 .جبرٌل كبلم المسموع ٌكون وإنما صحًٌحا، هذا ٌكون ال قولهم وعلى، {هللاَِّ 

ٌُجاب  وجه ومن. كلهاالذكر اآلنفة الوجوه لتلك باطل هذا بؤن محمد كبلم إنه: قال من على و

 الوعٌد فً معه فدخلوا.. ٗ{ اْلَبَشرِ  َقْولُ  إاِلَّ  َهَذا إِنْ : }قوله فً المؽٌرة بن الولٌد وافقوا فإنهم آخر،

 .{َسَقرَ  َساُْصلٌِهِ : }تعالى بقوله

قُولُونَ  أَمْ : }سبحانه بقوله المشركٌن به تعالى هللا أجاب ما الجواب من علٌهم وٌرد لَهُ  ٌَ  اَل  َبلْ  َتَقوَّ

ؤُْتوا، ٌُْإِمُنونَ  ٌَ  .{َصاِدِقٌنَ  َكاُنوا إِنْ  ِمْثلِهِ  ِبَحِدٌث   َفْل

 .النبوي والحدٌث القدسً والحدٌث القرآن بٌن الفرق ذكرنا أن وسبق

 :القرآن خصائص فمن



 .ُمْعِجز أنه -ٔ

 .الثبوت قطعً -ٕ

َتَعبَّدُ  -ٖ  .بتبلوته ٌُ

 .كذلك لٌس -لفظه بنزول القول على- القدسً والحدٌث بلفظه، أداإه وٌجب -ٗ

ا لٌس وهذا -وسلم علٌه هللا صلى- الرسول فٌه اجتهد ما: األول: قسمان النبوي والحدٌث ًٌ  وح

 .صواًبا كان إذا بسكوته له الوحً إقرار وٌكون

ًَ  ما: والثانً ، القدسً والحدٌث. بالمعنى رواٌته ٌجوز ولذا هللا، لرسول واللَّفظ بمعناه إلٌه أُوِح

 الرواٌة فً هللا إلى ونسبته القسم هذا من ٌكون -لفظه دون معناه بنزول الراجح القول على

  .النبوٌة األحادٌث دون ذلك على الشرعً النص لورود

 

 ثانٌا: كٌفٌة الوحً إلى الرسل: 

 .واسطة وبؽٌر بواسطة رسله إلى هللا ٌوحً

 .الوحً َملك جبرٌل بواسطة: فاألول

 .فٌه واسطة ال الذي هو: والثانً

 هللا صلى- به ُبِدئَ  ما أول: "قالت عنها هللا رضً عائشة فعن: المنام فً الصالحة الرإٌا منه -أ

 ذلك وكان ،"الصبح فلق مثل جاءت إال رإٌا ٌرى ال فكان النوم، فً الصالحة الرإٌا -وسلم علٌه

 من شًء القرآن فً ولٌس ٌقظة الوحً علٌه ٌنزل حتى -وسلم علٌه هللا صلى- هللا لرسول تهٌئة

عى لمن خبلًفا ٌقظة، جمٌعه نزل ألنه النوع هذا  الوارد للحدٌث مناًما" الكوثر" سورة نزول ادَّ

 ذات -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول بٌنما: "عنه هللا رضً، أنس عن مسلم صحٌح ففً فٌها،

 رسول ٌا أضحكك ما: فقلت مبتسًما رأسه رفع ثم إؼفاءة أؼفى إذ المسجد فً أظهرنا بٌن ٌوم

ًَّ  نزلت: "فقال هللا؟ ْحَمنِ  هللاَِّ  بِْسمِ : }فقرأ ،" سورة آنًفا عل ِحٌمِ  الرَّ َناكَ  إِنَّا، الرَّ ٌْ  َفَصلِّ ، اْلَكْوَثرَ  أَْعَط

 .الوحً عند تعترٌه كانت التً الحالة هً هذه اإلؼفاء فلعل ،{اأْلَْبَترُ  ُهوَ  َشانَِئكَ  إِنَّ ، َواْنَحرْ  لَِربِّكَ 

 إبراهٌم قصة فً جاء ما اتباعه ٌجب وحً المنام فً لؤلنبٌاء الصالحة الرإٌة أن على ٌدل ومما

ْرَناهُ : }إسماعٌل لولده ذبحه رإٌا من ا، َحلٌِم   ِبُؽبلم   َفَبشَّ ًَ  َمَعهُ  َبلَػَ  َفلَمَّ ْع ا َقالَ  السَّ ٌَ  ًَّ  ِفً أََرى إِنًِّ ُبَن

ا َقالَ  َتَرى َماَذا َفاْنُظرْ  أَْذَبُحكَ  أَنًِّ اْلَمَنامِ  ُ  َشاءَ  إِنْ  َسَتِجُدِنً ُتْإَمرُ  َما اْفَعلْ  أََبتِ  ٌَ اِبِرٌنَ  ِمنَ  هللاَّ ، الصَّ

ا َناهُ ، لِْلَجبٌِنِ  َوَتلَّهُ  أَْسلََما َفلَمَّ ٌْ ا أَنْ  َوَناَد ْقتَ  َقدْ ، إِْبَراِهٌمُ  ٌَ ْإٌا َصدَّ  إِنَّ ، اْلُمْحِسِنٌنَ  َنْجِزي َكَذلِكَ  إِنَّا الرُّ

َناهُ، اْلُمبٌِنُ  اْلَببلءُ  لَُهوَ  َهَذا ٌْ هِ  َوَتَرْكَنا، َعِظٌم   ِبِذْبح   َوَفَد ٌْ  َكَذلِكَ ، إِْبَراِهٌمَ  َعلَى َسبلم  ، اآْلِخِرٌنَ  فًِ َعلَ

ْرَناهُ، اْلُمْإِمنٌِنَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  إِنَّهُ ، اْلُمْحِسنٌِنَ  َنْجِزي ا ِبإِْسَحاقَ  َوَبشَّ ًٌّ الِِحٌنَ  ِمنَ  َنبِ  تكن لم ولو، {الصَّ

ا الرإٌا هذه ًٌ  علٌه هللا منَّ  أن لوال ولده ذبح على السبلم علٌه إبراهٌم أقدم لما اتباعه ٌجب وح

  .بالفداء



ا، تكن لم وإن للمإمنٌن، باقٌة فهً بالرسول، خاصة لٌست الصالحة الرإٌا ًٌ  الصبلة علٌه قال وح

 ".المإمن رإٌا المبشرات، وبقٌت الوحً انقطع: "والسبلم

 قوله فً المذكور اإللهً التكلٌم أقسام من األول القسم هً لؤلنبٌاء المنام فً الصالحة والرإٌا

 :تعالى

ُ  ٌَُكلَِّمهُ  أَنْ  لَِبَشر   َكانَ  َوَما} ا إاِلَّ  هللاَّ ًٌ ًَ  َرُسواًل  ٌُْرِسلَ  أَوْ  ِحَجاب   َوَراءِ  ِمنْ  أَوْ  َوْح ٌُوِح َشاءُ  َما ِبإِْذِنهِ  َف ٌَ 

هُ  ًٌّ  إِنَّ  .{َحِكٌم   َعلِ

 السبلم علٌه لموسى ثابت وهو ٌقظة، واسطة بدون حجاب وراء من اإللهً الكبلم ومنه -ب

ا} كَ  أَْنُظرْ  أَِرنًِ َربِّ  َقالَ  َربُّهُ  َوَكلََّمهُ  لِِمٌَقاتَِنا ُموَسى َجاءَ  َولَمَّ ٌْ ُ  َوَكلَّمَ } ،{إِلَ  {.َتْكلًٌِما ُموَسى هللاَّ

 منه شًء القرآن فً ولٌس{ ِحَجاب   َوَراءِ  ِمنْ  أَوْ : }اآلٌة فً المذكور الثانً القسم هو النوع وهذا

 ......كذلك

 

 (.....وتفنٌدها الوحً على الجاحدٌن شبه( المحاضرة الخامسة: )٘

 أسلوبه، وصاغ معانٌه، ابتكر وسلم علٌه هللا صلى محمد عند من الكرٌم القرآن أن زعموا -ٔ

ا ولٌس ًٌ  .ٌُوَحى وح

عً كان إذا والسبلم الصبلة علٌه فإنه باطل، زعم وهذا  الناس وٌتحدى الزعامة لنفسه ٌدَّ

 فً وكان ؼٌره، إلى الناس به ٌتحدى ما ٌنسب أن فً له مصلحة فبل زعامته لتؤٌٌد بالمعجزات

ا ذلك وٌكون لنفسه، القرآن ٌنسب أن استطاعته ًٌ  دام ما بزعامته، والتسلٌم شؤنه، لرفعة كاف

 المطلق للتسلٌم أدعى هذا كان ربما بل معارضته، عن عجزوا قد فصاحتهم على جمًٌعا العرب

 .ٌستطٌعوه لم بما أتى منهم واحد ألنه بزعامته

 حتى كبلمه تفوق حرمة لكبلمه ٌجعل أن اإللهً الوحً إلى القرآن بنسبة أراد إنه ٌقال وال

 فٌما لنفسه نسبه كبلم عنه صدر فإنه أوامره، وإنفاذ لطاعته الناس استجابة على بهذا ٌستعٌن

 لجعل ٌتوهمون كما األمر كان ولو شًٌئا، طاعته لزوم من ذلك ٌنقص ولم النبوي بالحدٌث ٌسمى

 .تعالى هللا كبلم من أقواله كل

 فً الطرٌق ٌعبرون الذٌن الزعماء أولئك من كان أنه هللا رسول فً ٌفترض االدعاء وهذا

 فً التارٌخً الواقع ٌؤباه افتراض وهو والتموٌه، الكذب من قنطرة على ؼاٌتهم إلى الوصول

 .أصدقائه قبل أعداإه بهما له شهد وأمانة صدق من به اشتهر وما والسبلم، الصبلة علٌه سٌرته

 كرامته ٌمس واتهامها إلٌه، زوجاته أحب وهً اإلفك، بحدٌث عائشة زوجه المنافقون اتهم لقد

ج الوحً، وأبطؤ وشرفه، ج -وسلم علٌه هللا صلى- الرسول وتحرَّ  بلؽت حتى معه صحابته وتحرَّ

 أنه على ٌزد ولم بؤكمله، شهر ومضى واالستشارة، التحري فً جهده وبذل الحناجر، القلوب

ئك برٌئة كنتِ  فإن وكذا، كذا بلؽنً إنه أما: "األمر آخر لها قال  ألممت كنت وإن هللا، فٌسٌبرِّ

 القرآن أن لو ٌمنعه كان فماذا ببراءتها، الوحً نزل أن إلى هكذا وظل"، هللا فاستؽفري بذنب



 لٌذر كان ما ولكنه عرضه؟ وٌحمً المتخرصٌن، ألسنة به ٌقطع كبلًما ٌقول أن من كبلمه

لَ  َولَوْ : }هللا على وٌكذب الناس، على الكذب َنا َتَقوَّ ٌْ ِمٌنِ  ِمْنهُ  أَلََخْذَنا، اأْلََقاِوٌلِ  َبْعضَ  َعلَ ٌَ  ُثمَّ ، ِباْل

 {.َحاِجِزٌنَ  َعْنهُ  أََحد   ِمنْ  ِمْنُكمْ  َفَما، اْلَوِتٌنَ  ِمْنهُ  لََقَطْعَنا

 األعذار هذه انتحل َمن منهم وكان أعذاًرا، وأبدوا تبوك ؼزوة عن التخلؾ فً جماعة واستؤذن

ُ  َعَفا: }رأٌه لخطؤ له معاتًبا الكرٌم القرآن فنزل لهم، وأذن المنافقٌن من  َحتَّى لَُهمْ  أَِذْنتَ  لِمَ  َعْنكَ  هللاَّ

ٌَّنَ  َتَب  ندمه عن تعبًٌرا وجدانه عن صادًرا العتاب هذا كان ولو ،{اْلَكاِذِبٌنَ  َوَتْعلَمَ  َصَدقُوا الَِّذٌنَ  لَكَ  ٌَ

 .القاسً والعتاب الشدٌد التعنٌؾ بهذا نفسه عن أعلنه لما رأٌه فساد له تبٌن حٌن

ً   َكانَ  َما: }بدر أسرى من الفداء قبول فً -وسلم علٌه هللا صلى- معاتبته هذا ونظٌر ُكونَ  أَنْ  لَِنِب ٌَ 

ا َعَرضَ  ُتِرٌُدونَ  اأْلَْرِض  ِفً ٌُْثِخنَ  َحتَّى أَْسَرى لَهُ  ٌَ ْن ُ  الدُّ ُ  اآْلِخَرةَ  ٌُِرٌدُ  َوهللاَّ  لَْوال، َحِكٌم   َعِزٌز   َوهللاَّ

ُكمْ  َسَبقَ  هللاَِّ  ِمنَ  ِكَتاب    مكتوم أم بن هللا عبد عن تولٌه فً ومعاتبته ،{َعِظٌم   َعَذاب   أََخْذُتمْ  ِفٌَما لََمسَّ

، َوَتَولَّى َعَبسَ : }اإلسبلم إلى دعوتهم فً قرٌش أكابر من بنفر اهتماًما -عنه هللا رضً- األعمى

ى لََعلَّهُ  ٌُْدِرٌكَ  َوَما، اأْلَْعَمى َجاَءهُ  أَنْ  كَّ زَّ رُ  أَوْ ، ٌَ كَّ ذَّ ْكَرى َفَتْنَفَعهُ  ٌَ ا، الذِّ  لَهُ  َفؤَْنتَ ، اْسَتْؽَنى َمنِ  أَمَّ

ى كَّى أاَلَّ  كَ َعلٌَْ  َوَما، َتَصدَّ زَّ ا، ٌَ ْسَعى َجاَءكَ  َمنْ  َوأَمَّ ْخَشى َوُهوَ ، ٌَ َها َكبلَّ ، َتلَهَّى َعْنهُ  َفؤَْنتَ ، ٌَ  إِنَّ

 .{َتْذِكَرة  

 حسن فً فرًٌدا مثبًل  أظفاره نعومة منذ كان أنه -وسلم علٌه هللا صلى- سٌرته فً والمعهود

 عندما قومه بهذا له شهد وقد والعمل، القول وإخبلص اللَّهجة، وصدق السجاٌا، وكرٌم الُخلُق،

 ُتؽٌر أن ترٌد الوادي هذا بظهر خٌبًل  أن أخبرتكم لو أرأٌتم: "لهم وقال الدعوة مطلع فً دعاهم

؟ أكنتم علٌكم ًَّ ِق بنا ما نعم،: قالوا"  ُمَصدِّ  أفئدة مهوى العطرة سٌرته وكانت ،"كذًبا علٌك جرَّ

- هللا رسول َقِدمَ  لما: "قال عنه هللا رضً سبلم بن هللا عبد عن اإلسبلم، فً للدخول إلٌه الناس

 فً فجئتُ  هللا، رسول َقِدمَ  هللا، رسول َقِدمَ : وقٌل إلٌه، الناس انجفل المدٌنة، -وسلم علٌه هللا صلى

 لٌس وجهه أن عرفت -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول وجه استثبت فلما إلٌه ألنظر الناس

اب بوجه جها التً العظٌمة الصفات هذه وصاحب، "كذَّ  فً ٌمتري أن ألحد ٌنبؽً ما الصدق ٌَُتوِّ

لَهُ  أَنْ  لًِ ٌَُكونُ  َما قُلْ : }الكتاب ذلك واضع لٌس بؤنه نفسه أعلن حٌنما قوله  إِنْ  َنْفِسً تِْلَقاءِ  ِمنْ  أَُبدِّ

ِبعُ  ًَّ  ٌُوَحى َما إاِلَّ  أَتَّ  .{إِلَ

 ونفاذ الذكاء، حدة من له كان والسبلم الصبلة علٌه أنه وحدًٌثا قدًٌما الجاهلٌون وزعم -ٕ

 مقاٌٌس ٌدرك ٌجعله ما التؤمل، وصدق النفس، وصفاء الفطنة، وشدة الفراسة، وقوة البصٌرة،

 النفسً، والوحً بالكشؾ األمور خفاٌا على وٌتعرؾ باإللهام، والباطل، والحق والشر، الخٌر

 محمد عنه عبر الوجدانً واإلدراك العقلً، لبلستنباط أثًرا ٌكون أن عن القرآن ٌخرج وال

 اإلخباري فالجانب والشعور؟ واالستنباط الذكاء على ٌعتمد القرآن فً شًء وأي، وبٌانه بؤسلوبه

 . والتعلم التلقً على إال ٌعتمد ال أنه فً عاقل ٌماري الالكرٌم  القرآن من كبٌر قسم وهو

 بوقائعها التارٌخٌة واألحداث واألنبٌاء والجماعات األمم من سبق من أنباء القرآن ذكر لقد

 إلى التارٌخ أؼوار فً ٌضرب الذي الزمن طول مع العٌان شاهد ٌذكر كما الدقٌقة الصحٌحة

 هللا صلى- محمد ٌعاصر ولم الفراسة، ودقة الفكر إلعمال مجااًل  ٌدع ال بما األولى الكون نشؤة

 كما أنباءها، وٌنقل وقائعها ٌشهد حتى المختلفة قرونها فً األحداث وهذه األمم تلك -وسلم علٌه

ًِّ  بَِجانِبِ  ُكْنتَ  َوَما: }أخبارها وٌروي دقائقها لٌدرس كتبها ٌتوارث لم َنا إِذْ  اْلَؽْرِب ٌْ  ُموَسى إِلَى َقَض



اِهِدٌنَ  ِمنَ  ُكْنتَ  َوَما اأْلَْمرَ  ِهمُ  َفَتَطاَولَ  قُُروًنا أَْنَشؤَْنا َولَِكنَّا، الشَّ ٌْ ا ُكْنتَ  َوَما اْلُعُمرُ  َعلَ ًٌ  أَْهلِ  ِفً َثاِو

نَ  ٌَ ِهمْ  َتْتلُو َمْد ٌْ اِتَنا َعلَ ٌَ ا آ ا َولَِكنَّ بِ  أَْنَباءِ  ِمنْ  ِتْلكَ .. }ٔ{ ُمْرِسلٌِنَ  ُكنَّ ٌْ كَ  ُنوِحٌَها اْلَؽ ٌْ  َتْعلَُمَها ُكْنتَ  َما إِلَ

كَ  َنقُصُّ  َنْحنُ } ،{َهَذا َقْبلِ  ِمنْ  َقْوُمكَ  َوال أَْنتَ  ٌْ َنا ِبَما اْلَقَصِص  أَْحَسنَ  َعلَ ٌْ كَ  أَْوَح ٌْ  َوإِنْ  اْلقُْرآنَ  َهَذا إِلَ

ِهمْ  ُكْنتَ  َوَما} ،{اْلَؽاِفلٌِنَ  لَِمنَ  َقْبلِهِ  ِمنْ  ُكْنتَ  ٌْ ٌُُّهمْ  أَْقبلَمُهمْ  ٌُْلقُونَ  إِذْ  لََد ْكفُلُ  أَ مَ  ٌَ ٌَ  {.َمْر

: نوح قصة ففً البصٌر، الدارس إال ٌعلمها ال التً الحسابٌة األرقام تتناول دقٌقة أنباء ومنها

وَفانُ  َفؤََخَذُهمُ  َعاًما َخْمِسٌنَ  إاِلَّ  َسَنة   أَْلؾَ  ِفٌِهمْ  َفلَِبثَ  َقْوِمهِ  إِلَى ُنوًحا أَْرَسْلَنا َولََقدْ } { َظالُِمونَ  َوُهمْ  الطُّ

 َكْهفِِهمْ  ِفً َولَِبُثوا: }الكهؾ أصحاب قصة وفً. التوراة من التكوٌن سفر فً جاء لما موافق وهذا

 التسع والسنون شمسٌة، سنة ثبلثمائة الكتاب أهل عند وهً ،{تِْسًعا َواْزَداُدوا ِسِنٌنَ  ِماَئة   َثبلثَ 

 بهذه -وسلم علٌه هللا صلى- محمد أتى أٌن فمن، والقمرٌة الشمسٌة السنٌن عدد بٌن ما فرق هً

 وال تكتب ال أمٌة أمة فً عاش الذي األمً الرجل وهو إلٌه ٌُوحى ٌكن لم لو الصحٌحة الدقائق

 ٌقولوا لم أولئك فإن المعاصرة، الجاهلٌة مبلحدة من أذكى األولى الجاهلٌة أهل كان وقد تحسب؟

 علٌه وأُملٌت درسها إنه قالوا بل هإالء، ٌقول كما نفسه وحً من األخبار هذه استقى محمًدا إن

لٌِنَ  أََساِطٌرُ  َوَقالُوا} ًَ  اْكَتَتَبَها اأْلَوَّ هِ  ُتْملَى َفِه ٌْ  هللا صلى- هللا رسول ٌتلق ولم ،{َوأَِصٌبًل  ُبْكَرةً  َعلَ

 بلػ أن بعد فجؤة األنباء هذه جاءته أٌن فمن -سٌؤتً كما- قط معلم على درًسا -وسلم علٌه

ً   إاِلَّ  ُهوَ  إِنْ } األربعٌن؟  {.ٌُوَحى َوْح

 .اإلخباري الجانب فً هذا

 بدء عن تفصٌلٌة أموًرا كذلك ٌتناول العقائد قسم فإن القرآن تضمنها التً العلوم سائر فً أما

 من ذلك ٌتبع وما وعذابها، والنار ونعٌمها، الجنة من فٌها وما اآلخرة والحٌاة ونهاٌته، الخلق

: البتة الفراسة وقوة العقل لذكاء فٌها مجال ال معلومات وهذه - ووظائفهم وأوصافهم المبلئكة

ارِ  أَْصَحابَ  َجَعْلَنا َوَما} َتُهمْ  َجَعْلَنا َوَما َمبلِئَكةً  إاِلَّ  النَّ قِنَ  َكَفُروا لِلَِّذٌنَ  ِفْتَنةً  إاِلَّ  ِعدَّ ٌْ ْسَت ٌَ  أُوُتوا الَِّذٌنَ  لِ

ْزَدادَ  اْلِكَتابَ  ٌَ ْفَتَرى أَنْ  اْلقُْرآنُ  َهَذا َكانَ  َوَما} ،{إٌَِماًنا آَمُنوا الَِّذٌنَ  َو  َتْصِدٌقَ  َولَِكنْ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  ٌُ

نَ  الَِّذي ٌْ هِ  َب ٌْ َد بَ  ال اْلِكَتابِ  َوَتْفِصٌلَ  ٌَ ٌْ  {.اْلَعالَِمٌنَ  َربِّ  ِمنْ  فٌِهِ  َر

 هللا ُسنن على تجري التً المستقبل أخبار عن قاطعة أحكام من القرآن تضمنه بما ناهٌك

ُ  َوَعدَ : }والدمار والبناء والذلة، والعزة والهبوط، والصعود والضعؾ، القوة فً االجتماعٌة،  هللاَّ

الَِحاتِ  َوَعِملُوا ِمْنُكمْ  آَمُنوا الَِّذٌنَ  ْسَتْخلَِفنَُّهمْ  الصَّ ٌَ  َقْبلِِهمْ  ِمنْ  الَِّذٌنَ  اْسَتْخلَؾَ  َكَما اأْلَْرِض  ِفً  لَ

َننَّ  ٌَُمكِّ ُهمْ  لَُهمْ  اْرَتَضى الَِّذي ِدٌَنُهمُ  لَُهمْ  َولَ لَنَّ ٌَُبدِّ ْعُبُدوَننًِ أَْمًنا َخْوِفِهمْ  َبْعدِ  ِمنْ  َولَ  بًِ ٌُْشِرُكونَ  ال ٌَ

ْنُصَرنَّ } ،{ شًٌئا ٌَ ُ  َولَ ْنُصُرهُ َمنْ  هللاَّ َ  إِنَّ  ٌَ اُهمْ  إِنْ  الَِّذٌنَ ، َعِزٌز   لََقِويٌّ  هللاَّ نَّ  أََقاُموا اأْلَْرِض  ِفً َمكَّ

بلةَ  َكاةَ  َوآَتُوا الصَّ ِ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوَنَهْوا ِباْلَمْعُروؾِ  َوأََمُروا الزَّ  .{اأْلُُمورِ  َعاِقَبةُ  َوهلِلَّ

َ  ِبؤَنَّ  َذلِكَ } ٌِّراً  ٌَكُ  لَمْ  هللاَّ ٌُِّروا َحتَّى َقْوم   َعلَى أَْنَعَمَها نِْعَمةً  ُمَؽ  {.بِؤَْنفُِسِهمْ  َما ٌَُؽ

ة   َتؤْتِِهمْ  لَمْ  َوإَِذا: }للوحً اتباعه هللا رسول عن حكى قد الكرٌم القرآن أن هذا إلى أضؾ ٌَ  َقالُوا ِبآ

َتَها لَْوال ٌْ َما قُلْ  اْجَتَب ِبعُ  إِنَّ ًَّ  ٌُوَحى َما أَتَّ  أمر من ٌملك وال الؽٌب ٌعلم ال بشر وأنه ،{َربًِّ ِمنْ  إِلَ

ًَّ  ٌُوَحى ِمْثلُُكمْ  َبَشر   أََنا إِنََّما قُلْ } شًٌئا نفسه َما إِلَ  َوال َنْفًعا لَِنْفِسً أَْملِكُ  ال قُلْ } ،{َواِحد   إِلَه   إِلَُهُكمْ  أَنَّ

ا ُ  َشاءَ  َما إاِلَّ  َضّرً بَ  أَْعلَمُ  ُكْنتُ  َولَوْ  هللاَّ ٌْ رِ  ِمنَ  اَلْسَتْكَثْرتُ  اْلَؽ ٌْ ًَ  َوَما اْلَخ نِ وءُ  َمسَّ  َنِذٌر   إاِلَّ  أََنا إِنْ  السُّ

 {.َوَبِشٌر  



 أمامه شاهدٌن خصمٌن بٌن وقع ما حقٌقة إدراك عن عاجًزا والسبلم الصبلة علٌه كان وقد

 سمع: آت هو وما فات ما إدراك عن عجًزا أشد شك ببل فهو أقوالهما ٌسمع وهو بٌنهما لٌقضً

 وإنكم بشر أنا إنما: "فقال إلٌهم فخرج حجرته بباب خصومة -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول

 له فؤقضً صدق، أنه فؤحسب بعض، من بحجته ألحن ٌكون أن بعضكم فلعل إلً، تختصمون

 ".لٌتركها أو فلٌؤخذها النار، من قطعة هً فإنما مسلم بحق له قضٌت فمن بذلك،

 الوحً" باسم الٌوم الملحدون ٌروجه الذي هو الرأي هذا: "دراز هللا عبد محمد الدكتور قال

 الرأي هو وإنما بجدٌد، هو وما جدٌد، علمً برأي جاءونا قد التسمٌة بهذه أنهم زاعمٌن" النفسً

روا فقد تفصٌله، فً وال جملته فً عنه ٌختلؾ ال القدٌم، الجاهلً  علٌه هللا صلى- النبً صوَّ

 ٌطؽى وجدانه فجعلوا زادوا ثم شاعر، إذن فهو عمٌق وإحساس واسع خٌال ذا رجبًل  -وسلم

 إال وٌسمعه ٌراه الذي ذاك وما ٌكلمه، شخًصا وٌسمع ٌرى أنه إلٌه ٌُخٌل حتى حواسه على كثًٌرا

 طوٌبًل  الثبات ٌطٌقوا لم أنهم على األحبلم، أضؽاث أو الجنون إذن فهو ووجداناته أخٌلته صورة

 القرآن فً لهم بدا حٌنما" النفسً الوحً" كلمة ٌهجروا أن اضطروا فقد التعلٌبلت، هذه على

 فهو للتجارة، أسفاره فً العلماء أفواه من تلقفها لعله: فقالوا والمستقبلة، الماضٌة األخبار جانب

 جهال قول به ٌضاهون معاًدا حدًٌثا كله ألٌس كله؟ هذا فً ترى جدٌد فؤي، بشر علمه قد إذن

 أثوابه، أقدم فً منه ممسوخة بل منتسخة، صورة الجدٌد ثوبه فً اإللحاد كان وهكذا قرٌش؟

 تلك تركتها التً الموائد فتات من مستمًدا الحدٌث العصر فً المتحضرة األفكار هذه ؼذاء وكان

 َتَشاَبَهتْ  َقْولِِهمْ  ِمْثلَ  َقْبلِِهمْ  ِمنْ  الَِّذٌنَ  َقالَ  َكَذلِكَ : }األولى الجاهلٌة عصور فً المتحجرة القلوب

 {.قُلُوُبُهمْ 

 إلى رإاه نسبة فً معذوًرا كان وإنه أمٌناً، صادًقا كان إنه كله هذا مع قولهم فعجب تعجب وإن

ا له صورتها القوٌة أحبلمه ألن اإللهً، الوحً ًٌ ًٌّا، وح  هللا حكى وهكذا علم، بما إال شهد فما إله

ُهمْ : }ٌقول حٌث أسبلفهم عن لنا ُبوَنكَ  ال َفإِنَّ الِِمٌنَ  َولَِكنَّ  ٌَُكذِّ اتِ  الظَّ ٌَ ِ  ِبآ ْجَحُدونَ  هللاَّ  هذا كان فإن ،{ٌَ

 قومه وال هو ال األنباء تلك ٌعلم ٌكن لم أنه دعواه فً عذره فما وسماعه رإاه تصوٌر فً عذره

 محاكاة بذلك لهم لٌتم افتراه إنه إذن فلٌقولوا -قبل من بزعمهم- سمعها قد هو بٌنما هذا، قبل من

 فقد أال والتعقل، اإلنصاؾ ٌدعون ألنهم الكلمة هذه ٌقولوا أن ٌرٌدون ال ولكنهم األقاوٌل، كل

 ".ٌشعرون ال حٌث من قالوها

 إال حق، وهذا، معلم ٌد على القرآنٌة العلوم تلقى قد محمًدا أن وحدًٌثا قدًٌما الجاهلٌون وزعم -ٖ

 من أو قومه، من آخر معلم له ٌكون أن أما الوحً، َملَك هو القرآن عنه تلقى الذي المعلم أن

ًٌّا نشؤ قد والسبلم الصبلة علٌه إنه، فبل قومه ؼٌر ا، وعاش أم ًٌّ  أحد فٌها ٌُعرؾ لم أمٌة أمة فً أم

 .فٌه مرٌة وال التارٌخ، به ٌشهد واقع وهذا والتعلٌم، العلم وسام ٌحمل

 واحدة كلمة على التارٌخ فً ٌقع أن ٌستطٌع ال الباحث فإن قومه ؼٌر من معلم له ٌكون أن أما

 .نبوته إعبلن قبل الدٌن عن حدثه العلماء من أحًدا لقً بؤنه تشهد

 بن ورقة مكة فً ولقً بالشام، بصرى سوق فً الراهب بحٌرى طفولته فً رأى إنه حقٌقة

 لم أنه به المقطوع لكن والنصارى، الٌهود من علماء الهجرة بعد ولقً الوحً، مجًء إثر نوفل

 مجادلٌن ٌسؤلونه كانوا فقد النبوة، بعد أما نبوته، قبل األحادٌث من شًٌئا هإالء من أحد عن ٌتلق

 واحد عن شًٌئا أخذ -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول كان ولو عنه، وٌؤخذون منه فٌستفٌدون



 سٌما ال الناس، عنها ٌتؽاضى التً الهٌنات الهنات من لٌس ألنه عنه، التارٌخ سكت لما منهم

 نوفل بن ورقة أو الشام راهب عن التارٌخ ذكرها التً والكلمات بالمرصاد، لئلسبلم ٌقفون الذٌن

 .بها اعتراًفا أو والسبلم الصبلة علٌه بنبوته بشارة كانت

 الجواب نرى وعندئذ المعلم؟ هذا اسم ما: بشر ٌعلمه كان محمًدا أن ٌزعمون الذٌن لهإالء ونقول

اد" فً المتداعً المتهافت  العلوم تكون أن عقبًل  ٌستساغ فكٌؾ ذلك، إلٌه ٌنسبون ،"رومً حدَّ

اًدا عرفته بل الكتب، لدراسة متفرًؼا عالماً  مكة تعرفه لم رجل من صادرة القرآنٌة  فً منهمًكا حدَّ

 إلى بالنسبة رطانة تكون أن قراءته تعدو ال اللسان أعجمً الفإاد، عامً وسندانه، مطرقته

ُهمْ  َنْعلَمُ  َولََقدْ : }العرب قُولُونَ  أَنَّ َما ٌَ هِ  ٌُْلِحُدونَ  الَِّذي لَِسانُ  َبَشر   ٌَُعلُِّمهُ  إِنَّ ٌْ ًٌّ  إِلَ ًٌّ  لَِسان   َوَهَذا أَْعَجِم  َعَرِب

 . {ُمِبٌن  

 علٌه هللا صلى- محمد خصومة فً إمعاًنا القرآن هذا دفع على الناس أحرص العرب كان ولقد

 للملحدٌن فما، بالفشل محاوالتهم كل وباءت، مؽلقة أمامهم السبل ووجدوا عجزوا ولكنهم -وسلم

 تلك من سبٌبًل  ملتمسٌن التارٌخ قمامات فً ٌبحثون -ذلك على قرًنا عشر أربعة مضى وقد- الٌوم

 نفس فً ال إنسانً، مصدر له ٌوجد ال الكرٌم القرآن أن ٌتبٌن وبهذا نفسها؟ الفاشلة السبل

 .الحمٌد الحكٌم تنزٌل فهو البشر، من أحد عند وال صاحبه،

 

 (......معرفتها وفوائد النزول أسباب( المحاضرة السادسة:) ٙ

 لها وٌقٌم المستقٌم، الطرٌق إلى وٌرشدها الواضحة، المحجة إلى اإلنسانٌة لٌهدي القرآن نزل

 الماضً، أحوال وٌقرر ورساالته، باهلل اإلٌمان على دعامتها تقوم التً الفاضلة الحٌاة أسس

 .المستقبل وأخبار الحاضر، ووقائع

 مع حٌاتهم فً عنهم هللا رضً الصحابة ولكن العامة، األهداؾ لهذه ابتداء نزل القرآن وأكثر

 ٌحتاج خاص حادث بٌنهم ٌقع وقد السٌرة، أحداث شاهدوا قد -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول

 عنه -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول فٌسؤلون أمر علٌهم ٌلتبس أو فٌه، هللا شرٌعة بٌان إلى

 ٌُعرؾ هذا ومثل الطارئ، السإال لهذا أو الحادث، لذلك القرآن فٌتنزل فٌه، اإلسبلم حكم لمعرفة

 .النزول بؤسباب

 :به العلماء عناٌة

 تفسٌر فً إلٌه الحاجة شدة ولمسوا النزول، سبب بمعرفة القرآن علوم فً الباحثون اعتنى وقد

 ثم البخاري، شٌخ" المدٌنً بن علً: "أشهرهم ومن بالتؤلٌؾ، منهم جماعة فؤفرده القرآن

 بحذؾ" الواحدي" كتاب اختصر الذي"، الجعبري" ثم ،"النزول أسباب" كتابه فً"، الواحدي"

 أطلع النزول أسباب فً كتاًبا ألَّؾ الذي"، حجر ابن" اإلسبلم شٌخ ثم شًٌئا، علٌه ٌزد ولم أسانٌده

 قال الذي"، السٌوطً" ثم كامبًل، علٌه الوقوؾ له ٌتٌسر ولم مسودته من جزء على السٌوطً

 لُباب" سمٌته النوع، هذا فً مثله ٌُإلَّؾ لم محرًرا موجًزا حافبًل  كتاًبا فٌه ألَّفت وقد: "نفسه عن

 ."النزول أسباب فً المنقول



 

 :النزول سبب معرفة فوائد

 :أهمها فوائد النزول سبب لمعرفة

 العامة للمصالح الشرع مراعاة وإدراك األحكام من حكم تشرٌع إلى دعت التً الحكمة بٌان -أ

 .باألمة رحمة الحوادث عبلج فً

 بخصوص العبرة أن ٌرى من عند بالسبب العموم بصٌؽة كان إن نزل ما حكم تخصٌص -ب

 بقوله لهذا ٌُمثَّل وقد اإلٌضاح، من مزٌد لها سٌؤتً خبلفٌة مسؤلة وهً اللَّفظ، بعموم ال السبب

ْفَرُحونَ  الَِّذٌنَ  َتْحَسَبنَّ  ال: }تعالى ٌُِحبُّونَ  أََتْوا ِبَما ٌَ ْفَعلُوا لَمْ  ِبَما ٌُْحَمُدوا أَنْ  َو  ِبَمَفاَزة   َتْحَسَبنَُّهمْ  َفبل ٌَ

ابه قال مروان أن ُرِويَ  فقد{، أَلٌِم   َعَذاب   َولَُهمْ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  : فقل عباس ابن إلى رافع ٌا اذهب: لبوَّ

 فقال أجمعون، لنعذبن ٌُعذب ٌفعل لم بما ٌُحمد أن وأحب أُوتً بما فرح منا امرئ كل كان لئن

ُ  أََخذَ  َوإِذْ : }تبل ثم. الكتاب أهل فً نزلت إنما اآلٌة، ولهذه لكم ما: عباس ابن  أُوُتوا الَِّذٌنَ  ِمٌَثاقَ  هللاَّ

 وأخذوا إٌاه فكتموه شًء عن -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول سؤلهم: عباس ابن قال، {اْلِكَتابَ 

 أوتوا بما وفرحوا إلٌه بذلك واستحمدوا عنه سؤلهم بما أخبروه قد أن أروه وقد فخرجوا بؽٌره،

 ".عنه سؤلهم ما كتمان من

ا نزل ما لفظ كان إذا -جـ  على التخصٌص ُتقصر السبب فمعرفة تخصٌصه على دلٌل وورد عاّمً

 ٌجوز فبل قطعً، العام اللفظ فً السبب صورة دخول ألن إخراجها، ٌصح وال صورته، عدا ما

 الَِّذٌنَ  إِنَّ : }تعالى بقوله لهذا ٌُمثَّل وقد الجمهور علٌه ما هو وهذا ظنً، ألنه باالجتهاد إخراجها

ْرُمونَ  ا فًِ لُِعُنوا اْلُمْإِمَناتِ  اْلَؽاِفبلتِ  اْلُمْحَصَناتِ  ٌَ ٌَ ْن ْومَ ، َعِظٌم   َعَذاب   َولَُهمْ  َواآْلِخَرةِ  الدُّ  َتْشَهدُ  ٌَ

ِهمْ  ٌْ ِدٌِهمْ  أَْلِسَنُتُهمْ  َعلَ ٌْ ْعَملُونَ  َكاُنوا ِبَما َوأَْرُجلُُهمْ  َوأَ ْوَمِئذ  ، ٌَ ُ  ٌَُوفٌِِّهمُ  ٌَ ْعلَُمونَ  اْلَحقَّ  ِدٌَنُهمُ  هللاَّ ٌَ َ  أَنَّ  َو  هللاَّ

 النبً أزواج سائر وفً فٌها أو خاصة، عائشة فً نزلت اآلٌة هذه فإن.. ٗ{ اْلُمبٌِنُ  اْلَحقُّ  ُهوَ 

 .(وسلم علٌه هللا صلى)

 بعض ٌكتنؾ الذي الؽموض وكشؾ القرآن، معانً لفهم سبٌل خٌر النزول سبب ومعرفة -د

 دون اآلٌة تفسٌر معرفة ٌمكن ال: "الواحدي قال نزولها، سبب ٌُعرؾ لم ما تفسٌرها فً اآلٌات

 فهم فً قوي طرٌق النزول سبب بٌان: "العٌد دقٌق ابن وقال" نزولها وبٌان قصتها على الوقوؾ

 بالسبب العلم فإن اآلٌة فهم على ٌعٌن النزول سبب معرفة" :تٌمٌة ابن وقال" القرآن معانً

 اآلنفة اآلٌة فهم فً الحكم بن مروان على أشكل ما: ذلك أمثلة ومن"، بالمسبب العلم ٌورث

ْفَرُحونَ  الَِّذٌنَ  َتْحَسَبنَّ  ال: }الذكر ٌُِحبُّونَ  أََتْوا ِبَما ٌَ ْفَعلُوا لَمْ  ِبَما ٌُْحَمُدوا أَنْ  َو  ِبَمَفاَزة   َتْحَسَبنَُّهمْ  َفبل ٌَ

 .{أَلٌِم   َعَذاب   َولَُهمْ  اْلَعَذابِ  ِمنَ 

 

 

 

 



 

 (......النزول سبب معرفة فً علٌه ٌعتمد ما ( المحاضرة السابعة:)1

 علٌه هللا صلى- هللا رسول عن الرواٌة صحة على النزول سبب معرفة فً ٌعتمدون العلماء 

 بل بالرأي، ٌكون ال صرًٌحا كان إذا هذا مثل عن الصحابً إخبار فإن الصحابة، عن أو -وسلم

 بالرواٌة إال الكتاب نزول أسباب فً القول ٌحل ال: "الواحدي قال المرفوع، حكم له ٌكون

وا علمها عن وبحثوا األسباب، على ووقفوا التنزٌل، شاهدوا ممن والسماع  وهذا" الطلب فً وجدُّ

لؾ، علماء نهج هو  محمد" قال تثبت، دون ذلك فً شًٌئا ٌقولوا أن عن ٌتورعون كانوا فقد السَّ

 ٌعلمون الذٌن ذهب سداًدا، وقل هللا اتق: فقال القرآن من آٌة عن ،"عبٌدة" سؤلت": سٌرٌن بن

 أعبلم من" سٌرٌن ابن" قول هو هذا كان وإذا الصحابة، ٌعنً وهو القرآن، من هللا أنزل فٌما

ا التابعٌن علماء ًٌّ  النزول أسباب عند الوقوؾ وجوب على ٌدل فإنه النقل، فً ودقة للرواٌة، تحر

 جارٌة صٌؽته كانت ما الصحابة أقوال من ُرِوي فٌما ذلك من المعتمد فإن ولذا الصحٌحة،

 أن إلى" السٌوطً" وذهب النزول، سبب بؤنها جازمة الصٌؽة هذه تكون بحٌث المسند، مجرى

 إلٌه الُمْسَند صح إذا ُمرسبًل، وٌكون ٌُْقَبل، فإنه النزول سبب فً صرًٌحا كان إذا التابعً قول

 واعتضد جبٌر، بن وسعٌد وِعكرمة كمجاهد الصحابة عن أخذوا الذٌن التفسٌر أئمة من وكان

 ورماهم النزول، سبب رواٌة فً تساهلهم عصره علماء على" الواحدي" أخذ وقد آخر، بمرسل

رهم والكذب، باإلفك  شًٌئا، ٌخترع أحد فكل الٌوم أما: "ٌقول حٌث الشدٌد، الوعٌد من وحذَّ

ا وكذًبا، إفًكا وٌختلق ًٌ  ".اآلٌة بسبب للجاهل الوعٌد فً مفكر ؼٌر الجهالة، إلى زمامه ملق

 :السبب تعرٌؾ

 :أمرٌن على قاصًرا ٌكون التحقٌق هذا بعد النزول وسبب

 َوأَْنِذرْ : }قال عباس ابن عن ُرِوي كالذي وذلك بشؤنها، الكرٌم القرآن فٌتنزل حادثة تحدث أن -ٔ

 ،"صاحباه ٌا: "فهتؾ الصفا، صعد حتى -وسلم علٌه هللا صلى- النبً خرج ،{اأْلَْقَرِبٌنَ  َعِشٌَرَتكَ 

؟ أكنتم الجبل هذا بسفح تخرج خٌبًل  أن أخبرتكم لو أرأٌتكم: "فقال إلٌه، فاجتمعوا ًَّ ِق "  ُمَصدِّ

 لك، تب ا: لهب أبو فقال ،"شدٌد عذاب ٌدي بٌن لكم نذٌر فإنً: "قال كذًبا، علٌك جربنا ما: قالوا

َدا َتبَّتْ : }السورة هذه فنزلت قام، ثم لهذا؟ جمعتنا إنما  {.َوَتبَّ  لََهب   أَبًِ ٌَ

 كالذي فٌه، الحكم ببٌان القرآن فٌتنزل شًء عن -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول ٌُسؤل أن -ٕ

 ذلك، من تشتكً فذهبت الصامت، بن أوس زوجها منها ٗظاهر عندما ثعلبة بنت خولة من كان

 وٌخفى ثعلبة بنت خولة كبلم ألسمع إنً شًء، كل سمعه وسع الذي تبارك: "قالت عائشة عن

 هللا، رسول ٌا: تقول وهً -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول إلى زوجها تشتكً وهً بعضه علً

 إلٌك، أشكو إنً اللهم! منً ظاهر ولدي وانقطع سنً كبر إذا حتى بطنً له ونثرتُ  شبابً أكل

ُ  َسِمعَ  َقدْ : }اآلٌات بهإالء جبرٌل نزل حتى َبِرَحتْ  فما: قالت { َزْوِجَها فًِ ُتَجاِدلُكَ  الَّتًِ َقْولَ  هللاَّ

 ٌكن لم القرآن فإن سبًبا، آٌة لكل اإلنسان ٌلتمس أن هذا ٌعنً وال ،"الصامت بن أوس وهو

 ابتداء، ٌتنزل القرآن كان بل واالستفسار، السإال على أو والوقائع، الحوادث على وقًفا نزوله

 قال الجماعة، وحٌاة الفرد حٌاة فً تعالى هللا وشرائع اإلسبلم، وواجبات اإلٌمان، بعقائد

 ".سإال أو واقعة عقب نزل وقسم ابتداء، نزل قسم: قسمٌن على القرآن نزل": "الجعبري"



 

ؾ ولذا  ".سإال أو كحادثة وقوعه وقت بشؤنه قرآن نزل ما هو: "ٌؤتً بما النزول سبب ٌُعرَّ

 عن اإلخبار قبٌل من هو ما منه ونجعل فٌه، نتوسع أن النزول سبب علم فً اإلفراط ومن

 نزلت ما أنه النزول سبب فً ٌتحرر والذي: "السٌوطً قال الؽابرة، والوقائع الماضٌة، األحوال

 قدوم قصة سببها أن من الفٌل سورة فً تفسٌره فً الواحدي ذكره ما لٌخرج وقوعه، أٌام اآلٌة

 الوقائع عن اإلخبار باب من هو بل شًء، فً النزول أسباب من لٌس ذلك فإن الحبشة،

: قوله فً ذكره وكذلك ذلك، ونحو البٌت وبناء وثمود وعاد نوح قوم قصة كذكر الماضٌة،

َخذَ } ُ  َواتَّ  ".ٌخفى ال كما القرآن نزول أسباب من ذلك فلٌس خلٌبًل، اتخاذه سبب ،{َخلٌِبًل  إِْبَراِهٌمَ  هللاَّ

 

 (.......النزول سبب صٌػ( المحاضرة الثامنة:) 1

ا تكون أن إما النزول سبب صٌؽة  .محتملة تكون أن وإما السببٌة، فً صرًٌحا نّصً

ا فتكون  بفاء أتى إذا أو ،"كذا اآلٌة هذه نزول سبب: "الراوي قال إذا السببٌة فً صرًٌحا نّصً

 ُسِئلَ " أو" كذا حدث: "قال إذا كما السإال، أو الحادثة ذكر بعد النزول مادة على داخلة  تعقٌبٌة

 السببٌة فً صرٌحتان صٌؽتان فهاتان -" اآلٌة فنزلت كذا عن -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول

 .أمثلة لهما سٌؤتً

 اآلٌة هذه نزلت: "الراوي قال إذا األحكام من اآلٌة تضمنته ولما للسببٌة محتملة الصٌؽة وتكون

 .اآلٌة معنى فً داخل أنه تارة به وٌراد النزول، سبب تارة به ٌراد فذلك" كذا فً

 فإن" كذا فً إال نزلت اآلٌة هذه أحسب ما" أو" كذا فً نزلت اآلٌة هذه أحسب: "قال إذا وكذلك

 ومثال. كذلك وؼٌرها السببٌة تحتمبلن صٌؽتان فهاتان - بالسبب ٌقطع ال الصٌؽة بهذه الراوي

 فً ،{لَُكمْ  َحْرث   نَِساُإُكمْ } أُنزلت: "قال -عنهما هللا رضً- عمر ابن عن ُرِوي ما األولى الصٌؽة

  ".أدبارهن فً النساء إتٌان

 قد األنصار من رجبًل  خاصم الزبٌر أن" الزبٌر بن هللا عبد عن ُرِويَ  ما الثانٌة الصٌؽة ومثال

 من شراج فً -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول إلى -وسلم علٌه هللا صلى- النبً مع بدًرا شهد

ح األنصاري، فقال النخل، كبلهما به ٌسقٌان وكانا الحرة،  فقال علٌه، فؤبى ٌمر، الماء سرِّ

 األنصاري فؽضب" جارك إلى الماء أَْرِسل ثم زبٌر، ٌا اسق: "وسلم علٌه هللا صلى، هللا رسول

: قال ثم -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول وجه فتلون عمتك؟ ابن كان أن هللا، رسول ٌا: وقال

 واستوعى". جارك إلى الماء أَْرِسل ثم الُجدر، إلى ٌرجع حتى الماء احبس ثم زبٌر ٌا اسق"

 ذلك قبل -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول وكان حقه، للزبٌر -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول

 استرعى األنصاري هللا رسول أحفظ فلما ولؤلنصاري، له سعة فٌه أراد برأي الزبٌر على أشار

 ال َوَربِّكَ  َفبل: }ذلك فً إال اآلٌة هذه أحسب ما: الزبٌر فقال الحكم، صرٌح فً حقه للزبٌر

ُموكَ  َحتَّى ٌُْإِمُنونَ  َنُهمْ  َشَجرَ  ِفٌَما ٌَُحكِّ ٌْ  به ٌراد كذا فً اآلٌة هذه نزلت: قولهم: "تٌمٌة ابن قال{، َب

 العلماء تنازع وقد السبب، ٌكن لم وإن اآلٌة فً داخل ذلك أن تارة به وٌراد النزول، سبب تارة



 الذي السبب ذكر لو كما المسند مجرى ٌجري هل ،"كذا فً اآلٌة هذه نزلت: "الصحابً قول فً

 وؼٌره المسند، فً ٌُدخله فالبخاري بمسند؟ لٌس الذي منه التفسٌر مجرى ٌجري أو ألجله أنزلت

 سبًبا ذكر إذا ما بخبلؾ وؼٌره، أحمد كمسند االصطبلح هذا على المسانٌد وأكثر فٌه، ٌدخله ال

 من ُعِرؾَ  قد: "البرهان فً الزركشً وقال"، المسند فً هذا مثل ٌدخلون كلهم فإنهم عقبه نزلت

 تتضمن أنها بذلك ٌرٌد فإنه" كذا فً اآلٌة هذه نزلت: "قال إذا أحدهم أن والتابعٌن الصحابة عادة

 من ال باآلٌة، الحكم على االستدالل جنس من فهو نزولها فً السبب كان هذا أن ال الحكم هذا

 ".وقع لما النقل جنس

 

 (.......النزول سبب فً الرواٌات تعدد( المحاضرة التاسعة:) 9

 منها المفسر موقؾ ٌكون الحالة هذه مثل وفً واحدة، آٌة نزول سبب فً الرواٌات تتعدد قد

 :اآلتً النحو على

" كذا فً نزلت أحسبها" أو" كذا فً اآلٌة هذه نزلت: "مثل صرٌحة الواردة الصٌػ تكن لم إذا -أ

 ذكر المراد ولٌس منها، ومستفاد اآلٌة فً داخل ذلك أن وبٌان التفسٌر، المراد إذ بٌنها، منافاة فبل

 .السببٌة بها المراد بؤن واحدة على قرٌنة قامت إن إال النزول، سبب

 سبب بذكر آخر وصرح" كذا فً نزلت: "كقوله صرٌحة ؼٌر الصٌػ إحدى كانت إذا -ب

 ومثال اآلٌة، أحكام فً دخولها على األخرى وُتحمل السببٌة، فً نص هو ما فالُمعتمد مخالؾ

 نافع عن" ،{ِشْئُتمْ  أَنَّى َحْرَثُكمْ  َفؤُْتوا لَُكمْ  َحْرث   ِنَساُإُكمْ : }تعالى قوله نزول سبب فً ورد ما ذلك

 ال،: قلت اآلٌة؟ هذه أنزلت فٌم أتدري: عمر ابن فقال{ لَُكمْ  َحْرث   نَِساُإُكمْ : }ٌوم ذات قرأت: قال

 السببٌة، فً صرٌحة ؼٌر عمر ابن من الصٌؽة فهذه"، أدبارهن فً النساء إتٌان فً نزلت: قال

 امرأته الرجل أتى إذا: تقول الٌهود كانت: قال جابر عن" ٌخالفه سبب بذكر التصرٌح جاء وقد

" ٖ{ ِشْئُتمْ  أَنَّى َحْرَثُكمْ  َفؤُْتوا لَُكمْ  َحْرث   ِنَساُإُكمْ : }فنزلت أحول، الولد جاء قُبلِها فً خلفها من

 بنص فلٌس عمر ابن كبلم أما السبب، فً نص وهو صرٌح، نقل كبلمه ألن الُمعتمد هو فجابر

ٌُحمل  .وتفسٌر استنباط أنه على ف

ا جمٌعها وكانت الرواٌات تعددت وإذا -جـ  ؼٌره دون صحًٌحا أحدها إسناد وكان السببٌة فً نّصً

 اشتكى: "قال البجلً جندب عن وؼٌرهما الشٌخان أخرجه ما: مثل الصحٌحة، الرواٌة فالُمتعمد

 شٌطانك أرى ما محمد، ٌا: فقالت امرأة فؤتته ثبلًثا، أو لٌلتٌن ٌقم فلم -وسلم علٌه هللا صلى- النبً

َحى: }هللا فؤنزل ثبلثة، أو لٌلتٌن ٌقربك لم تركك، قد إال لِ ، َوالضُّ ٌْ َعكَ  َما، َسَجى إَِذا َواللَّ  َربُّكَ  َودَّ

 وكانت- أمها عن أمه عن مٌسرة بن حفص عن شٌبة أبً وابن الطبرانً وأخرج" ، {َقلَى َوَما

 فدخل -وسلم علٌه هللا صلى- النبً بٌت دخل جرًوا أن: "وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول خادم

: فقال الوحً، علٌه ٌنزل ال أٌام أربعة -وسلم علٌه هللا صلى- النبً فمكث فمات، السرٌر، تحت

: نفسً فً فقلت! ٌؤتٌنً ال جبرٌل وسلم؟ علٌه هللا صلى، هللا رسول بٌت فً حدث ما خولة، ٌا

 هللا صلى- النبً فجاء الجرو، فؤخرجت السرٌر، تحت بالمكنسة فؤهوٌت وكنسته، البٌت هٌؤت لو

: هللا فؤنزل دثرٌنً خولة ٌا: فقال الرعدة أخذته علٌه نزل إذا وكان لحٌته، ترعد -وسلم علٌه

َحى}  جبرٌل إبطاء قصة: "البخاري شرح فً حجر ابن قال{ َفَتْرَضى: }قوله إلى{ ... َوالضُّ



 فالمعتمد ٌُعرؾ، ال من إسناده وفً ؼرٌب، اآلٌة نزول سبب كونها لكن مشهورة، الجرو بسبب

 ".الصحٌحٌن فً ما

 أو مثبًل  القصة كحضور الترجٌح وجوه من وجه وُوِجدَ  الصحة فً الرواٌات تساوت فإذا -د

مت أصح إحداها كون : قال مسعود ابن عن البخاري أخرجه ما ذلك ومثال الراجحة، الرواٌة قُدِّ

 من بنفر فمر عسٌب، على ٌتوكؤ وهو بالمدٌنة، -وسلم علٌه هللا صلى- النبً مع أمشً كنت"

ثنا: فقالوا سؤلتموه، لو: بعضهم فقال الٌهود،  أنه فعرفتُ  رأسه، ورفع ساعة فقام الروح، عن حدِّ

وحُ  قُلِ : }قال ثم الوحً، صعد حتى إلٌه، ٌوحى { َقلٌِبًل  إاِلَّ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  أُوتٌُِتمْ  َوَما َربًِّ أَْمرِ  ِمنْ  الرُّ

 عنه نسؤل شًٌئا أعطونا: للٌهود قرٌش قالت: "قال عباس ابن عن وصححه الترمذي أخرج وقد

ْسؤَلوَنكَ : }هللا فؤنزل فسؤلوه الروح، عن اسؤلوه: فقالوا الرجل، هذا ٌَ وحِ  َعنِ  َو وحُ  قُلِ  الرُّ  ِمنْ  الرُّ

 تقتضً األولى والرواٌة. قرٌش كانت حٌث بمكة نزلت أنها تقتضً الرواٌة فهذه، { َربًِّ أَْمرِ 

ح بالمدٌنة، نزلت أنها  من األمة علٌه لما ثم القصة، مسعود ابن لحضور األولى الرواٌة وُترجَّ

 .ؼٌره فً صح ما على وترجٌحه بالقبول البخاري صحٌح تلقًِّ

 نزلت قد اآلٌة هذه فتكون وتكرره، النزول تعدد باب من المثال هذا" الزركشً" اعتبر وقد

 .باالتفاق مكٌة" سبحان" سورة أن إلى ذلك فً واستند بالمدٌنة، ومرة بمكة، مرة: مرتٌن

 البخاري أخرجه وما مدنٌة، أكثر أو منها آٌة تكون أن ٌنفً ال مكٌة السورة كون أن أرى وإنً

وحُ  قُلِ : }اآلٌة هذه أن على ٌدل مسعود ابن عن { َقلٌِبًل  إاِلَّ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  أُوتٌُِتمْ  َوَما َربًِّ أَْمرِ  ِمنْ  الرُّ

 عباس ابن عن الترمذي رواٌة على مسعود ابن رواٌة ترجٌح من اخترناه الذي فالوجه مدنٌة،

 عن جواًبا نزلت وقد مكٌة اآلٌة أن صح ولو. وتكرره النزول تعدد على اآلٌة حمل من أولى

 بل، أخرى مرة نفسه بالجواب الوحً نزول ٌقتضً ال بالمدٌنة نفسه السإال تكرار فإن سإال

 .قبل من علٌه نزل الذي بالجواب -وسلم علٌه هللا صلى- الرسول ٌجٌب أن ٌقتضً

 أو السببٌن بعد نزلت قد اآلٌة فتكون أمكن، إن بٌنها ُجِمعَ  الترجٌح فً الرواٌات تساوت إذا -هـ

ْرُمونَ  َوالَِّذٌنَ : }اللِّعان كآٌات بٌنها، الزمن لتقارب األسباب  البخاري أخرج فقد{، أْزواَجهمْ  ٌَ

 صلى- النبً عند امرأته قذؾ أمٌة، بن هبلل فً نزلت أنها عباس ابن عن ماجه وابن والترمذي

 .قبل من ذكرنا كما سحماء، بن بشرٌك -وسلم علٌه هللا

 عدي، بن عاصم إلى عوٌمر جاء: "قال سعد بن سهل عن وؼٌرهما ومسلم البخاري وأخرج

ٌُقتل أٌقتله رجبًل  امرأته مع وجد رجل عن -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول سئل: فقال  أم به ف

 فنزلت كذلك، عوٌمر مجًء وصادؾ أواًل، هبلل حادثة بوقوع بٌنهما فجمع... "  ٌصنع؟ كٌؾ

 .األسباب تعدد من مانع ال: حجر ابن قال. حادثتٌهما بعد مًعا شؤنهما فً

 أخرجه ما: ومثاله وتكرره، النزول تعدد على ٌُْحَمل فإنه الزمن لتباعد الجمع ٌمكن لم إن و

 علٌه هللا صلى- هللا رسول علٌه دخل الوفاة طالب أبا حضر لما: "قال المسٌب عن الشٌخان

 عند بها لك أحاج هللا إال إله ال: قل عم، أي: " فقال أمٌة، أبً بن هللا وعبد جهل أبو وعنده -وسلم

 ٌكلمانه ٌزاال فلم المطلب؟ عبد ملة عن أترؼب: طالب أبا ٌا: هللا وعبد جهل أبو فقال ،"هـ الل

 أنه لم ما لك ألستؽفرن: "وسلم علٌه هللا صلى، النبً فقال المطلب، عبد ملة على هو: قال حتى

ًِّ  َكانَ  َما: }فنزلت ،"عنه بِ ْسَتْؽفُِروا أَنْ  آَمُنوا َوالَِّذٌنَ  لِلنَّ  {.لِْلُمْشِرِكٌنَ  ٌَ



ً   عن الترمذي وأخرج  تستؽفر: فقلت مشركان وهما ألبوٌه ٌستؽفر رجبًل  سمعت: "قال عل

 صلى- هللا لرسول ذلك فذكرتُ  مشرك، وهو ألبٌه إبراهٌم استؽفر: فقال مشركان؟ وهما ألبوٌك

 ".فنزلت -وسلم علٌه هللا

 إلى ٌوًما -وسلم علٌه هللا صلى- النبً خرج: "قال مسعود ابن عن وؼٌره الحاكم وأخرج

 أمً، قبر عنده جلستُ  الذي القبر إن: "فقال بكى، ثم طوٌبًل  فناجاه منها، قبر إلى فجلس المقابر،

ًَّ  فؤنزل لً، ٌؤذن فلم لها الدعاء فً ربً استؤذنت وإنً ًِّ  َكانَ  َما: }عل بِ  أَنْ  آَمُنوا َوالَِّذٌنَ  لِلنَّ

ْسَتْؽفُِروا  .النزول بتعدد الرواٌات هذه بٌن فجمع{ . لِْلُمْشِرِكٌنَ  ٌَ

 حمزة على وقؾ -وسلم علٌه هللا صلى- النبً أن: "هرٌرة أبً عن ُرِويَ  ما كذلك أمثلته ومن

لَنَّ : "فقال به، ُمثِّلَ  وقد اسُتِشهد حٌن  هللا صلى- والنبً جبرٌل فنزل ،"مكانك منهم بسبعٌن ألَُمثِّ

 آخر إلى، {بِهِ  ُعوِقْبُتمْ  َما ِبِمْثلِ  َفَعاِقُبوا َعاَقْبُتمْ  َوإِنْ : }النحل سورة بخواتٌم واقؾ -وسلم علٌه

 .أُحد ٌوم نزولها على ٌدل فهذا"، السورة

 بمكة نزلت بؤنها ذلك، بٌن فجمع مكٌة، والسورة مكة، فتح ٌوم نزلت أنها أخرى رواٌة فً وجاء

 هللا بنعمة التذكٌر من فٌه لما ذلك مع مانع وال الفتح، ٌوم ثم بؤحد، ثم السورة، مع الهجرة قبل

 تعظًٌما مرتٌن الشًء ٌنزل وقد: "البرهان فً الزركشً قال شرٌعته، واستحضار عباده على

 بمكة، مرة: مرتٌن نزلت الفاتحة، فً قٌل كما نسٌانه، خوؾ سببه حدوث عند وتذكًٌرا لشؤنه،

 ".بالمدٌنة وأخرى

 ال حٌث مستساًؼا، وجًها الرأي لهذا أرى وال وتكرره، النزول تعدد فً الفن علماء ٌذكره ما هذا

 ٌمكن وال النزول سبب فً المتعددة الرواٌات أن أرى وإنما. النزول تكرار من الحكمة تتضح

ًِّ  َكانَ  َما: }تعالى قوله نزول سبب فً الواردة فالرواٌات. الترجٌح فٌها ٌتؤتى بٌنها الجمع بِ  لِلنَّ

ْسَتْؽِفُروا أَنْ  آَمُنوا َوالَِّذٌنَ   األخٌرتٌن، الرواٌتٌن على األولى الرواٌة فٌها ترجح ،{ لِْلُمْشِرِكٌنَ  ٌَ

 فً نزلت اآلٌة أن فالراجح. قوة الشٌخٌن برواٌة وحسبك دونهما، الصحٌحٌن فً وردت ألنها

 فإنها النحل، سورة خواتٌم نزول سبب فً وردت التً الرواٌات فً الشؤن وكذلك. طالب أبً

 .وتكرره النزول بتعدد القول من أولى بؤرجحها واألخذ. سواء درجة فً لٌست

 الجمٌع ٌكون أن وإما صرٌح، ؼٌر الجمٌع ٌكون أن فإما: تعدد إذا النزول سبب أن.. والخبلصة

 فً صرٌح ؼٌر الجمٌع كان فإن صرًٌحا، وبعضه صرٌح ؼٌر بعضه ٌكون أن وإما صرًٌحا،

 صرٌح ؼٌر بعضه كان وإن" أ" اآلٌة فً والدخول التفسٌر على ٌُحمل حٌث ضرر فبل السببٌة

 أن إما ٌخلو، فبل صرًٌحا الجمٌع كان وإن" ب" الصرٌح هو فالمعتمد صرًٌحا اآلخر وبعضه

 هو فالصحٌح اآلخر دون صحًٌحا أحدهما كان فإن، صحًٌحا الجمٌع أو صحًٌحا أحدهما ٌكون

 وإال" هـ" أمكن إن فالجمع وإال" د" أمكن إن فالترجٌح صحًٌحا الجمٌع كان وإن"  " المعتمد

 .....شًء منه النفس وفً مقال، األخٌر القسم هذا وفً" و" وتكرره النزول تعدد على ُحِمل

 

 

 



 (........السبب بخصوص ال اللفظ بعموم العبرة( المحاضرة العاشرة:) ٓٔ

 عمومه، على العام ُحمل الخصوص، فً معه اتفق أو العموم، فً السبب مع نزل ما اتفق إذا

 .خصوصه على والخاص

ْسؤَلوَنكَ : }تعالى قوله األول ومثال ٌَ  َوال اْلَمِحٌِض  ِفً النَِّساءَ  َفاْعَتِزلُوا أًَذى ُهوَ  قُلْ  اْلَمِحٌِض  َعنِ  َو

ْطُهْرنَ  َحتَّى َتْقَرُبوُهنَّ  ثُ  ِمنْ  َفؤُْتوُهنَّ  َتَطهَّْرنَ  َفإَِذا ٌَ ٌْ ُ  أََمَرُكمُ  َح َ  إِنَّ  هللاَّ اِبٌنَ  ٌُِحبُّ  هللاَّ وَّ ٌُِحبُّ  التَّ  َو

 ولم البٌت من أخرجوها منهم المرأة حاضت إذا كانوا الٌهود إن: "قال أنس عن{، اْلُمَتَطهِِّرٌنَ 

 عن(وسلم علٌه هللا صلى) هللا رسول فُسئل البٌوت، فً ٌجامعوها ولم ٌشاربوها ولم ٌإاكلوها

ْسؤَلوَنكَ : }هللا فؤنزل ذلك، ٌَ : وسلم علٌه هللا صلى، هللا رسول فقال اآلٌة،{ .. اْلَمِحٌِض  َعنِ  َو

 ".النكاح إال شًء كل واصنعوا البٌوت، فً جامعوهن"

ُبَها: }قوله الثانً ومثال ٌَُجنَّ ى َمالَهُ  ٌُْإِتً الَِّذي، األَْتَقى َوَس َتَزكَّ ، ُتْجَزى نِْعَمة   ِمنْ  ِعْنَدهُ  ألََحد   َوَما، ٌَ

 تفضٌل أفعل: واألتقى بكر، أبً فً نزلت فإنها{، ٌَْرَضى َولََسْوؾَ ، األَْعلَى َربِّهِ  َوْجهِ  اْبِتَؽاءَ  إاِلَّ 

 أو موصولة كانت إذا العموم" أل" تفٌد وإنما فٌه، نزل بمن فٌختص العهدٌة" أل" بـ: مقرون

 بؤفعل توصل ال ألنها موصولة لٌست" األتقى" فً" أل"و الراجح، على جمع فً معرفة

 على تدل أفعل صٌؽة وأن سٌما ال موجود والعهد مفرد، هو بل جمًعا، لٌس" األتقى"و التفضٌل،

 بكر أبو األتقى: الواحدي قال ولذا فٌه، نزلت َمن على اآلٌة قصر فً كاؾ وذلك التمٌٌز،

ب كلهم سبعة أعتق الصدٌق بكر أبا أن عروة عن: "المفسرٌن جمٌع قول فً الصدٌق  فً ٌُعذَّ

 نزلت وفٌه الموئل، بنً وأمة عٌسى، وأم وابنتها، والنهدٌة فهٌرة، بن وعامر ببلل،: هللا

ُبَها} ٌَُجنَّ : فٌه وزاد الزبٌر بن هللا عبد بن عامر عن نحوه وُرِوي السورة، آخر إلى{ ... األَْتَقى َوَس

ا: }اآلٌة هذه فنزلت" َقى أَْعَطى َمنْ  َفؤَمَّ  إاِلَّ  ُتْجَزى، ِنْعَمة   ِمنْ  ِعْنَدهُ أِلََحد   َوَما: }قوله إلى، { َواتَّ

 .{ٌَْرَضى َولََسْوؾَ  اأْلَْعلَى، َربِّهِ  َوْجهِ  اْبِتَؽاءَ 

ا السبب كان إذا أما  العبرة أتكون: األصولٌون اختلؾ فقد العموم بصٌؽة اآلٌة ونزلت خاّصً

 السبب؟ بخصوص أم اللفظ بعموم

 اللفظ من ٌإخذ الذي فالحكم السبب، بخصوص ال اللفظ بعموم العبرة أن إلى الجمهور فذهب -ٔ

 بن هبلل قذؾ فً نزلت التً اللِّعان كآٌات نظائرها، إلى الخاص السبب صورة ٌتعدى العام

 -وسلم علٌه هللا صلى- النبً عند امرأته قذؾ أمٌة بن هبلل أن: عباس ابن فعن: "زوجته أمٌة

ٌَِّنةُ " :وسلم علٌه هللا صلى، النبً فقال. سحماء بن بشرٌك  رسول ٌا: فقال" ظهرك فً حدٌّ  وإال الب

ٌَِّنة؟ ٌلتمس ٌنطلق رجبًل  امرأته على أحدنا رأى إذا.. هللا  علٌه هللا صلى- هللا رسول فجعل الب

َنة: "ٌقول -وسلم ٌِّ ٌُنزلن لصادق، إنً بالحق بعثك والذي: هبلل فقال" ، ظهرك فً حدٌّ  وإال الب  ول

ْرُمونَ  َوالَِّذٌنَ : }علٌه فؤنزل جبرٌل ونزل الحد، من ظهري ٌبرئ ما هللا : بلػ حتى، {أَْزَواَجُهمْ  ٌَ

اِدِقٌنَ  ِمنَ  َكانَ  إنْ } ْرُمونَ  َوالَِّذٌنَ : }العام اللفظ هذا من المؤخوذ الحكم فٌتناول ،{الصَّ { أَْزَواَجُهمْ  ٌَ

 .آخر دلٌل إلى احتٌاج دون هبلل حادثة ؼٌر

 علٌه سار والذي الشرٌعة،، أحكام عموم مع ٌتفق الذي وهو واألصح، الراجح الرأي هو وهذا

 آٌة كنزول. سببها صورة ؼٌر إلى اآلٌات بحكم فعدوا األمة هذه من والمجتهدون الصحابة

 واالحتجاج ذلك، فً الرواٌات اختبلؾ على صخر بن سلمة أو الصامت، بن أوس فً الظهار



 كثًٌرا هذا ٌجًء قد: "تٌمٌة ابن قال العلم، أهل لدى شائع خاصة أسباب على نزلت آٌات بعموم

 آٌة إن: كقولهم شخًصا المذكور كان إن سٌما ال كذا، فً نزلت اآلٌة هذه: قولهم الباب هذا ومن

 وأن هللا، عبد بن جابر فً نزلت الكبللة آٌة وإن الصامت، بن أوس امرأة فً نزلت الظهار

َنُهمْ  اْحُكمْ  َوأنِ }: قوله ٌْ  فً نزل أنه ٌذكرون مما ذلك ونظائر والنضٌر، قرٌظة بنً فً نزلت{، َب

 قالوا فالذٌن المإمنٌن، من قوم فً أو والنصارى، الٌهود من قوم فً أو بمكة، المشركٌن من قوم

 عاقل وال مسلم ٌقوله ال هذا ؼٌرهم، دون األعٌان بؤولئك ٌختص اآلٌة حكم أن ٌقصدوا لم ذلك

 ٌقل فلم بسببه ٌختص هل سبب على الوارد العام اللفظ فً تنازعوا وإن والناس اإلطبلق، على

نَّة الكتاب عمومات إن أحد ٌَّن، بالشخص تختص والسٌّ  بنوع تختص إنها: ٌقال ما ؼاٌة وإنما المع

 إن معٌن سبب لها التً واآلٌة اللفظ، بحسب فٌها العموم ٌكون وال ٌشبهه، ما فتعم الشخص، ذلك

ا أو أمًرا كانت ًٌ  أو ٌمدح خبًرا كان وإن بمنزلته، كان ممن ولؽٌره الشخص لذلك متناولة فهً نه

 ".بمنزلته كان ولمن الشخص لذلك متناولة فهً ٌذم

 صورة على دلٌل العام فاللفظ اللفظ، بعموم ال السبب بخصوص العبرة أن إلى جماعة وذهب -ٕ

 رواٌة لنقل ٌبقى حتى ونحوه، كالقٌاس الصور من لؽٌره آخر دلٌل من بد وال الخاص، السبب

 .......والجواب السإال تطابق والمسبب السبب وٌتطابق فائدة، الخاص السبب

 

 (......التربٌة مجال فً النزول سبب فائدة( المحاضرة الحادٌة عشر:) ٔٔ

 إلثارة التربوٌة الوسائل استخدام فً المتاعب من كثًٌرا التعلٌمٌة الحٌاة مجال فً المربون ٌعانً

 االستماع فً وٌرؼبهم العقلٌة قواهم ٌستجمع شوق فً للدرس نفوسهم تتهٌؤ حتى الطبلب انتباه

 على المدرس تعٌن لماحة فطنة إلى تحتاج الدرس مراحل من التمهٌدٌة والمرحلة والمتابعة،

 ُتكسبه طوٌلة ممارسة إلى تحتاج كما المناسبة، الوسائل بشتى لدرسه الطبلب مشاعر اجتذاب

 .شطًطا ٌكلفه تعسؾ دون معلوماتهم بٌن الربط اختٌار حسن فً خبرة

 فإنها مشاعرهم واجتذاب الطبلب انتباه إثارة إلى الدرس فً التمهٌدٌة المرحلة تهدؾ وكما

 الكلً من بطبلبه ٌنتقل أن المدرس على ٌسهل كً للموضوع، الكلً التصور إلى كذلك تهدؾ

 .جملة طبلبه تصوره أن بعد تفصٌبًل  الدرس عناصر ٌستوعب أن إلى للجزئً

 القرآن دراسة فً التربوٌة األهداؾ تلك لتحقٌق األفضل السبٌل هً النزول أسباب ومعرفة

 .وتفسًٌرا تبلوة الكرٌم

- هللا رسول على ُطِرحَ  سإااًل  ٌكون أن وإما وقعت، لحادثة قصة ٌكون أن إما النزول سبب إن

 فلن السإال، أو الحادثة إثر القرآن فٌنزل موضوع، فً حكم الستكشاؾ -وسلم علٌه هللا صلى

 سبب ساق إذا إنه إذ وٌختاره، ٌبتكره بشًء للدرس التمهٌد لمعالجة حاجة فً نفسه المدرس ٌجد

 العقلٌة، قواهم واستجماع مشاعرهم، واجتذاب الطبلب، انتباه إثارة فً كافٌة قصته كانت النزول

 فهم علٌه، الحرص فً وترؼٌبهم إلٌه، لبلستماع وتشوٌقهم الدرس، لتقبل نفوسهم وتهٌئة

ا تصوًرا النزول سبب بمعرفة الدرس ٌتصورون  فتتوق المثٌرة، القصة عناصر من فٌه بما عاّمً

 تهدي تفصٌلٌة، وأحكام تشرٌعٌة أسرار من ٌتضمنه وما له مبلئًما نزل ما معرفة إلى نفوسهم

 .وسعادتها ومجدها عزها وسبٌل المستقٌم، وصراطها األقوم، الحٌاة نهج إلى اإلنسانٌة



 التوجٌة فً العامة أو الدرس بمقاعد الخاصة التعلٌمٌة التربوٌة الحٌاة مجال فً المربٌن وعلى

 وجماهٌر الدارسٌن الطبلب على التؤثٌر فً النزول أسباب سٌاق من ٌستفٌدوا أن واإلرشاد

 وأرقى معانٌها بؤروع التربوٌة األهداؾ لتحقٌق سبٌبًل  وأهدى وأنفع أجدى فذلك المسترشدٌن،

 .صورها

 (......منه والحكمة منجماً  القرآن نزول ( المحاضرة الثانٌة عشر:)ٕٔ

ًما القرآن نزولأوال:   :ُمَنجَّ

وحُ  ِبهِ  َنَزلَ ، اْلَعالَِمٌنَ  َربِّ  لََتْنِزٌلُ  َوإِنَّهُ : }التنزٌل فً تعالى ٌقول  ِمنَ  لَِتُكونَ  َقْلبِكَ  َعلَى، األَِمٌنُ  الرُّ

ً   ِبلَِسان  ، اْلُمنِذِرٌنَ   {.ُمِبٌن   َعَربِ

لَهُ  قُلْ : }وٌقول ٌَُثبِّتَ  بِاْلَحقِّ  َربِّكَ  ِمنْ  اْلقُُدسِ  ُروحُ  َنزَّ  {.لِْلُمْسلِِمٌنَ  َوُبْشَرى َوُهًدى آَمُنوا الَِّذٌنَ  لِ

 {.اْلَحِكٌمِ  اْلَعِزٌزِ  هللاَِّ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  َتْنِزٌلُ : }وٌقول

ب   ِفً ُكْنُتمْ  َوإِنْ : }وٌقول ٌْ ا َر ْلَنا ِممَّ  {.ِمْثلِه مِّنْ  بُِسوَرة   َفؤُْتوا َعْبِدَنا َعلَى َنزَّ

ا َكانَ  َمنْ  قُلْ : }وٌقول لَهُ  َفإِنَّهُ  لِِجْبِرٌلَ  َعُدّوً ًقا هللاَِّ  بِإِْذنِ  َقْلِبكَ  َعلَى َنزَّ نَ  لَِما ُمَصدِّ ٌْ هِ  َب ٌْ َد  َوُهًدى ٌَ

 {.لِْلُمْإِمنٌِنَ  َوُبْشَرى

 قلب على به نزل جبرٌل وأن العربٌة، بؤلفاظه هللا كبلم الكرٌم القرآن بؤن ناطقة اآلٌات فهذه

 به فالمراد، الدنٌا سماء إلى األول النزول ؼٌر النزول هذا وأن -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول

ًما، نزوله  سبٌل على النزول المقصود أن على اإلنزال دون التنزٌل بلفظ التعبٌر وٌدل ُمَنجَّ

قون اللؽة علماء فإن والتنجٌم، التدرج  مفرًقا، نزل لما فالتنزٌل والتنزٌل، اإلنزال بٌن ٌَُفرِّ

 .أعم واإلنزال

ًما القرآن نزل وقد  الراجح، الرأي على بمكة عشرة ثبلث منها سنة وعشرٌن ثبلث فً ُمَنجَّ

ًقا بنزوله التصرٌح وجاء بالمدٌنة، وعشر  النَّاسِ  َعلَى لَِتْقَرأَهُ َفَرْقَناهُ  َوقُْرآًنا: }تعالى قوله فً مفرَّ

ْلَناهُ ُمْكث   َعلَى  وتثبت، مهل على الناس على تقرأه كً مفرًقا نزوله جعلنا أي{، َتْنِزٌبًل  َوَنزَّ

لناه  .حداثواأل الوقائع بحسب تنزٌبًل  ونزَّ

 مفرقة، تنزل ولم جملة، نزولها فكان -والزبور واإلنجٌل كالتوراة- األخرى السماوٌة الكتب أما

لَ  لَْوال َكَفُروا الَِّذٌنَ  َوَقالَ : }تعالى قوله هذا على ٌدل هِ  ُنزِّ ٌْ  ِبهِ  لُِنَثبِّتَ  َكَذلِكَ  َواِحَدةً  ُجْملَةً  اْلقُْرآنُ  َعلَ

ْلَناهُ  فَُإاَدكَ   ما وهو جملة، نزلت السابقة السماوٌة الكتب أن على دلٌل اآلٌة فهذه{، َتْرِتٌبًل  َوَرتَّ

 نزول من التعجب إلى الكفار ٌدعو ما هناك كان لما مفرًقا نزولها كان ولو العلماء، جمهور علٌه

ًما، القرآن لَ  لَْوال: }قولهم فمعنى ُمَنجَّ هِ  ُنزِّ ٌْ  دفعة القرآن علٌه أُنزل َهبلَّ { : َواِحَدةً  ُجْملَةً  اْلقُْرآنُ  َعلَ

ْنِجٌِم؟ على أُنزل وماله الكتب؟ كسائر واحدة  ُسنته هذه بؤن علٌهم هللا ٌرد ولم مفرًقا؟ أُنزل ولم التَّ

ُسولِ  َهَذا َمالِ  َوَقالُوا: }قولهم فً علٌهم رد كما كلها السماوٌة الكتب إنزال فً ؤُْكلُ  الرَّ َعامَ  ٌَ  الطَّ

ْمِشً ٌَ ؤُْكلُونَ  إِنَُّهمْ  إاِلَّ  اْلُمْرَسلٌِنَ  ِمنَ  َقْبلَكَ  أَْرَسْلَنا َوَما: }بقوله، {اأْلَْسَواقِ  ِفً َو ٌَ َعامَ  لَ ْمُشونَ  الطَّ ٌَ  َو

ُ  أََبَعثَ : }قولهم فً علٌهم رد وكما ،{اأْلَْسَواقِ  ِفً  ِفً َكانَ  لَوْ  قُلْ : }بقوله{، َرُسواًل  َبَشًرا هللاَّ

ْمُشونَ  َمبلئَِكة   اأْلَْرِض  ْلَنا ُمْطَمِئنٌِّنَ  ٌَ ِهمْ  لََنزَّ ٌْ َماءِ  ِمنَ  َعلَ  َقْبلَكَ  أَْرَسْلَنا َوَما: }وقوله{، َرُسواًل  َملًَكا السَّ



ِهمْ  ُنوِحً ِرَجااًل  إاِلَّ  ٌْ ًما القرآن تنزٌل فً الحكمة وجه ببٌان تعالى هللا أجابهم بل{، إِلَ : بقوله ُمَنجَّ

ًقا أنزل كذلك أي{ فَُإاَدكَ  ِبهِ  لُِنَثبِّتَ  َكَذلِكَ } ْلَناهُ} هللا رسول قلب تقوٌة: هً لحكمة مفرَّ { َتْرتٌِبًل  َوَرتَّ

 أقرب الحوادث حسب مفرًقا إنزاله فإن تبًٌٌنا، بٌناه أو بعض، إثر بعضه آٌة بعد آٌة قدرناه أي

 .التثبٌت أسباب أعظم من وذلك والفهم الحفظ إلى

 وعشر آٌات خمس الحاجة بحسب ٌنزل كان القرآن أن الصحٌحة األحادٌث من استقرئ والذي

 آٌات عشر نزول وصح جملة، اإلفك قصة فً آٌات العشر نزول صح وقد وأقل، وأكثر آٌات

رُ : }نزول وصح جملة، المإمنٌن أول فً ٌْ َررِ  أُولًِ َؼ  ."آٌة بعض وهً وحدها{ الضَّ

 منجماً: القرآن نزول حكمةثانٌاً: 

ًما الكرٌم القرآن نزول حكمة نستخلص أن نستطٌع  ونجملها. ذلك فً الواردة النصوص من ُمَنجَّ

 :ٌؤتً فٌما

 .وسلم علٌه هللا صلى، هللا رسول فإاد تثبٌت: األولى الحكمة -ٔ

 وتصدى وقسوة، نفوًرا منهم فوجد الناس، إلى دعوته -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول وجه لقد

 األذى بصنوؾ له ٌتعرضون ،العناد على وُجِبلوا الجفوة، على فُِطروا األكباد ؼبلظ قوم له

 َباِخع   َفلََعلَّكَ : }فٌه هللا قال حتى إلٌهم، ٌحمله الذي الخٌر إببلؼهم فً الصادقة رؼبته مع والعنت،

 صلى- هللا رسول على ٌتنزل الوحً فكان ،{أََسًفا اْلَحِدٌثِ  ِبَهَذا ٌُْإِمُنوا لَمْ  إِنْ  آَثاِرِهمْ  َعلَى َنْفَسكَ 

ٌُْشحذ الحق، على قلبه ٌثبِّت بما فترة، بعد فترة -وسلم علٌه هللا  طرٌق فً قدًما للمضً عزمه و

 .تنقشع قرٌب عما صٌؾ سحابة فإنها. قومه من ٌواجهها التً الجهالة بظلمات ٌبالً ال دعوته،

ٌِّن بوا الذٌن السابقٌن األنبٌاء فً ُسنته له هللا ٌب  وأن هللا، نصر جاءهم حتى فصبروا وأُوذوا ُكذِّ

ا إال ٌكذبوه لم قومه نَّة ذلك فً والسبلم الصبلة علٌه فٌجد واستكباًرا، علّوً  موكب فً اإللهٌة السٌّ

 َقدْ } عنه وإعراضهم له، وتكذٌبهم قومه، أذى إزاء له تسلٌة بها ٌتؤسى التً التارٌخ عبر النبوة

ْحُزُنكَ  إِنَّهُ  َنْعلَمُ  ٌَ قُولُونَ  الَِّذي لَ ُهمْ  ٌَ ُبوَنكَ  ال َفإِنَّ الِِمٌنَ  َولَِكنَّ  ٌَُكذِّ اتِ  الظَّ ٌَ ِ  بِآ ْجَحُدونَ  هللاَّ َبتْ  َولََقدْ ، ٌَ  ُكذِّ

ُبوا َما َعلَى َفَصَبُروا َقْبلِكَ  ِمنْ  ُرُسل   ُبوكَ  َفإِنْ } ،{ َنْصُرَنا أََتاُهمْ  َحتَّى َوأُوُذوا ُكذِّ بَ  َفَقدْ  َكذَّ  ُرُسل   ُكذِّ

َناتِ  َجاُءوا َقْبلِكَ  ِمنْ  ٌِّ ُبرِ  ِباْلَب  .{اْلُمِنٌرِ  َواْلِكَتابِ  َوالزُّ

ُسلِ  ِمنَ  اْلَعْزمِ  أُولُوا َصَبرَ  َكَما َفاْصِبرْ : }قبله من الرسل صبر كما بالصبر القرآن وٌؤمره  ..ٗ{ الرُّ

بٌن أمر كفاٌته من به هللا تكفل بما نفسه وٌطمئن قُولُونَ  َما َعلَى َواْصبِرْ : }المكذِّ  َهْجًرا َواْهُجْرُهمْ  ٌَ

بٌِنَ  َوَذْرِنً، َجِمٌبًل 
ْعَمةِ  أُولًِ َواْلُمَكذِّ  األنبٌاء قصص حكمة فً جاء ما هو وهذا، {َقلٌِبًل  َوَمهِّْلُهمْ  النَّ

كَ  َنقُصُّ  َوُكبّلً : }بالقرآن ٌْ ُسلِ  أَْنَباءِ  ِمنْ  َعلَ  .{فَُإاَدكَ  بِهِ  ُنَثبِّتُ  َما الرُّ

 .واإلعجاز التحدي: الثانٌة الحكمة -ٕ

هم، فً وبالؽوا ؼٌهم، فً تمادوا فالمشركون  بها ٌمتحنون وتحد تعجٌز أسئلة ٌسؤلون وكانوا ُعتوِّ

 كعلم باطلهم، من عجٌب كل ذلك من له وٌسوقون نبوته، فً -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول

ْسؤَلوَنكَ : }الساعة اَعةِ  َعنِ  ٌَ ْسَتْعِجلُوَنكَ : }العذاب واستعجال ،{ السَّ ٌَ  بما القرآن فٌتنزل{، ِباْلَعَذابِ  َو

ؤُْتوَنكَ  َوال: }تعالى قال كما أسئلتهم، مإدى فً معنى أوضح هو وبما لهم، الحق وجه ٌبٌن  ِبَمَثل   ٌَ



 أتٌناك إال الباطلة أسئلتهم من عجٌب بسإال ٌؤتونك وال أي{، َتْفِسًٌرا َوأَْحَسنَ  بِاْلَحقِّ  ِجْئَناكَ  إاِلَّ 

 .البطبلن فً َمثل هً التً األسئلة تلك من معًنى أحسن هو وبما الحق، بالجواب نحن

ًما القرآن نزول من عجبوا وحٌث ٌَّن ُمَنجَّ  مع مفرًقا به تحدٌهم فإن ذلك، فً الحق لهم هللا ب

: لهم وٌقال جملة ٌنزل أن من الحجة فً وأبلػ اإلعجاز، فً أدخل بمثله اإلتٌان عن عجزهم

لَ  لَْوال: }اعتراضهم عقب اآلٌة جاءت ولهذا بمثله، جٌئوا هِ  ُنزِّ ٌْ  ال أي{ َواِحَدةً  ُجْملَةً  اْلقُْرآنُ  َعلَ

 فً لك ٌحق ما األحوال من أعطٌناك إال جملة القرآن كنزول ٌطلبونها عجٌبة بصفة ٌؤتونك

 جاء ما الحكمة هذه إلى وٌشٌر مفرًقا، بنزوله وذلك إعجازهم، فً معًنى أبٌن هو وبما حكمتنا

 شًٌئا أحدثوا إذا المشركون فكان: "القرآن نزول عن عباس ابن حدٌث فً الرواٌات ببعض

 ."جواًبا لهم هللا أحدث

 .وفهمه حفظه تٌسٌر: الثالثة الحكمة -ٖ

 لها لٌس حافظة، ذاكرة سجلها والكتابة، القراءة تعرؾ ال أمٌة أمة على الكرٌم القرآن نزل لقد

ن، تكتب حتى والتدوٌن بالكتابة دراٌة ٌٌِّنَ  ِفً َبَعثَ  الَِّذي ُهوَ : }وتفهم تحفظ ثم وتدوِّ  َرُسواًل  اأْلُمِّ

ْتلُو ِمْنُهمْ  ِهمْ  ٌَ ٌْ اِتهِ  َعلَ ٌَ ٌِهمْ  آ ٌَُزكِّ ٌَُعلُِّمُهمُ  َو  ،{ ُمِبٌن   َضبلل   لَفًِ َقْبلُ  ِمنْ  َكاُنوا َوإِنْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َو

ِبُعونَ  الَِّذٌنَ } تَّ ُسولَ  ٌَ ًَّ  الرَّ ِب ًَّ  النَّ  نزل لو بٌسر كله القرآن تحفظ أن األمٌة لؤلمة كان فما{، اأْلُمِّ

 فً حفظه على لها عون خٌر مفرًقا نزوله فكان آٌاته، وتتدبر معانٌه تفهم وأن واحدة، جملة

 عند ووقفوا معانٌها، وتدبروا الصحابة، حفظها اآلٌات أو اآلٌة نزلت كلما آٌاته، وفهم صدورها

 سعٌد أبو كان: "قال نضرة أبً عن، التابعٌن حٌاة فً للتعلٌم منهًجا هذا واستمر أحكامها،

 بالقرآن نزل جبرٌل أن وٌخبر بالَعشً، آٌات وخمس بالؽداة، آٌات خمس القرآن ٌعلمنا الخدري

 خمس القرآن تعلموا: العالٌة أبو لنا قال: "قال دٌنار بن خالد وعن ،"آٌات خمس آٌات خمس

 ".خمًسا خمًسا جبرٌل من ٌؤخذه كان -وسلم علٌه هللا صلى- النبً فإن آٌات، خمس آٌات

 على بالقرآن ٌنزل كان جبرٌل فإن آٌات، خمس آٌات خمس القرآن تعلموا: "قال عمر وعن

 ."خمًسا خمًسا -وسلم علٌه هللا صلى- النبً

 .التشرٌع فً والتدرج الحوادث مساٌرة: الرابعة الحكمة -ٗ

 من وأعطاهم بحكمه، عالجهم القرآن أن لوال الجدٌد للدٌن طفرة قٌادهم لٌسلس الناس كان فما

 الحكم نزل بٌنهم حادثة حدثت وكلما والرذٌلة، الفساد من بها ٌستطبون جرعات الناجع دوائه

 أصبًل  المقتضٌات حسب التشرٌع أصول لهم وٌضع الهدى، إلى وٌرشدهم صبحها لهم ٌُجلًِّ فٌها

 باهلل اإلٌمان أصول ٌتناول بدء ذي بادئ الكرٌم القرآن كان لقد، لقلوبهم طّبًا هذا فكان آخر بعد

 وٌقٌم ونار، وجنة وجزاء وحساب بعث من فٌه وما اآلخر والٌوم ورسله وكتبه ومبلئكته تعالى

 فٌها وٌؽرس الوثنٌة العقائد المشركٌن نفوس من ٌستؤصل حتى والبراهٌن الحجج ذلك على

 عن وٌنهى عوجها، وٌستقٌم النفس بها تزكو التً األخبلق بمحاسن ٌؤمر وكان، اإلسبلم عقٌدة

ٌِّن. والشر الفساد جذور لٌقتلع والمنكر الفحشاء  صرح علٌها ٌقوم التً والحرام الحبلل قواعد وٌب

 .والدماء واألعراض واألموال والمشارب المطاعم فً دعائمه وترسو الدٌن،

 لهم شرع أن بعد. اجتماعٌة أمراض من النفوس فً تؤصل ما عبلج فً باألمة التشرٌع تدرج ثم

 ال وحده تعبده هلل، خالصة باإلٌمان، عامرة قلوبهم ٌجعل ما اإلسبلم وأركان الدٌن فرائض من



 إلعبلء الطوٌل جهادهم فً بالمسلمٌن تمر التً الحوادث وفق ٌتنزل القرآن كان كما، له شرٌك

 وقواعد ومدنٌه مكٌه تتبعنا إذا الكرٌم القرآن نصوص من أدلته كله ولهذاتعالى،  هللا كلمة

 اْلقُْرَبى َذا َفآتِ : }بالربا مقارًنا للزكاة العام األصل وُشرع الصبلة، ُشرعت مكة ففً، تشرٌعه

ِبٌلِ  َواْبنَ  َواْلِمْسِكٌنَ  َحقَّهُ  ر   َذلِكَ  السَّ ٌْ ِ  َوْجهَ  ٌُِرٌُدونَ  لِلَِّذٌنَ  َخ ُتمْ  َوَما، اْلُمْفلُِحونَ  ُهمُ  َوأُْولَِئكَ  هللاَّ ٌْ  ِمنْ  آَت

ْرُبَوا ِرًبا ٌَ ْرُبوا َفبل النَّاسِ  أَْمَوالِ  ِفً لِ ِ  ِعْندَ  ٌَ ُتمْ  َوَما هللاَّ ٌْ  ُهمُ  َفؤُْولَِئكَ  هللاَِّ  َوْجهَ  ُتِرٌُدونَ  َزَكاة   ِمنْ  آَت

 .{اْلُمْضِعفُونَ 

 .حمٌد حكٌم من تنزٌل الكرٌم القرآن أن على القاطعة الداللة: الخامسة الحكمة -٘

ًما نزل الذي القرآن هذا إن  عاًما عشرٌن من أكثر فً -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول على ُمَنجَّ

 دقٌق النسج، محكم فٌجده سوره وٌتلو اإلنسان ٌقرإه الزمن من فترات على اآلٌات أو اآلٌة تنزل

 حباته نظمت فرٌد عقد كؤنه والسور، اآلٌات متناسق األسلوب، رصٌن المعانً، مترابط السبك،

اُتهُ  أُْحِكَمتْ  ِكَتاب  : }البشر كبلم فً مثٌل له ٌُعهد لم بما ٌَ لَتْ  ُثمَّ  آ ، ولو {َخبٌِر   َحِكٌم   لَُدنْ  ِمنْ  فُصِّ

 لوقع متعاقبة، وأحداث متتالٌة، ووقائع متعددة، مناسبات فً قٌل الَبشر كبلم من القرآن هذا كان

رِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  َولَوْ : }واالنسجام التوافق بٌنه ٌكون أن واستعصى واالنفصام، التفكك فٌه ٌْ ِ  َؼ  هللاَّ

 الفصاحة ذروة فً وهً( وسلم علٌه هللا صلى) هللا رسول فؤحادٌث ،{َكِثًٌرا اْخِتبلًفا فٌِهِ  لََوَجُدوا

 برقاب بعضه ٌؤخذ العبارة سلس واحد كتاب فً حباتها تنتظم ال الكرٌم القرآن بعد والببلؼة

 بكبلم فكٌؾ. وانسجاًما اتساًقا ٌدانٌه ما أو الكرٌم القرآن علٌه ما بمثل وترابط وحدة فً بعض

ؤُْتوا أَنْ  َعلَى َواْلِجنُّ  اإْلِْنسُ  اْجَتَمَعتِ  لَِئنِ  قُلْ : }وأحادٌثهم البشر سائر ؤُْتونَ  ال اْلقُْرآنِ  َهَذا بِِمْثلِ  ٌَ ٌَ 

 . {َظِهًٌرا لَِبْعض   َبْعُضُهمْ  َكانَ  َولَوْ  ِبِمْثلِهِ 

 

 (......القرآنٌة اآلٌات بٌن المناسبات ( المحاضرة الثالثة عشر:)ٖٔ

 ومنه. وٌشاكله ٌقاربه أي ، فبلناً  ٌناسب فبلن:  ٌقال. والمشاكلة المقاربة اللؽة فً هً :المناسبة

 .العم وابن كاألخ ، بؽٌره المتصل القرٌب هو الذي النسٌب

 .القرآن أجزاء ترتٌب علل منه تعرؾ علم هً:  واصطبلحاً  -

 : أهمٌته

 الرازي الفخر أبرزهم من العلماء من عدد أهمٌته إلى نبه وقد القدر جلٌل علم المناسبات علم

 معترك فً :السٌوطً وقال. «والروابط الترتٌبات فً مودعة القرآن لطائؾ أكثر» :قال حٌث

 .«لدقته به المفسرٌن اعتناء قل شرٌؾ علم المناسبة علم» :األقران

 اقتضاه لما المعانً مطابقة تحقٌق إلى ألدائه ؛ الببلؼة سر وهو:» الدرر نظم فً البقاعً وقال

 فً ذلك وٌفٌد ، فٌها ذلك المطلوب السورة مقصود معرفة على فٌه اإلجازة وتتوقؾ ، الحال من

 علم من نسبته وكانت ، النفاسة ؼاٌة فً العلم هذا كان فلذلك ، جملها جمٌع من المقصود معرفة

 لكن ، حسن علم المناسبة:» فٌه عبدالسبلم بن العز وقال. «النحو من البٌان علم كنسبة التفسٌر

 .«بآخره أوله مرتبط متحد أمر فً ٌقع أن الكبلم ارتباط حسن فً ٌشترط



 

 :العلماء من المناسبة بعلم اعتنى من أبرز من* 

 على ٌقول وكان ، واألدب الشرٌعة فً العلم كثٌر كان حٌث ، هللا رحمه النٌسابوري بكر أبو -ٔ

 هذه جعل فً الحكمة وما هذه؟ جنب اآلٌة جعلت لمَ  :اآلٌة علٌه قرئت إذا بؽداد فً الكرسً

 نسب وقد. بالمناسبة علمهم لعدم بؽداد علماء على ٌزري وكان السورة؟ هذه جنب فً السورة

 القرآنٌة المناسبة علم أولٌة أن والصحٌح. العلم هذا إلى سبق من أول أنه إلٌه هللا رحمه السٌوطً

 القرآن وعلوم التفسٌر مصادر من كثٌر بقاء مع سٌما وال اآلن، إلى الوضوح تمام واضحة ؼٌر

 . الباحثٌن أٌدي عن بعٌدة مخطوطة

 :وقال ، تفسٌره فً المناسبات التماس من باإلكثار تمٌز حٌث ، هللا رحمه الرازي فخرالدٌن -ٕ

 ولٌس األسرار لهذه منبهٌن ؼٌر اللطائؾ هذه عن معرضٌن المفسرٌن جمهور رأٌت إنً»

 فً للنجم ال للطرؾ والذنب رإٌته األبصار تستصؽر والنجم :قٌل كما إال الباب هذا فً األمر

 الصؽر

 فً البرهان كتاب ذلك فً وله هللا رحمه الؽرناطً الزبٌر بن إبراهٌم بن أحمد جعفر أبو -ٖ

 .ثمٌن كتاب وهو ، القرآن سور ترتٌب

 مستقل مإلؾ وكتابه ، والسور اآلٌات تناسب فً الدرر نظم كتابه فً هللا رحمه البقاعً -ٗ

 .بابه فً نفٌس كتاب وهو والسور اآلٌات بٌن المناسبات لتلمس

 .المناسبات لذكر تفسٌره فً تصدى حٌث ، الحنفً النقٌب ابن -٘

 .التنزٌل أسرار وكتاب ، السور تناسب فً الدرر تناسق كتابه ألؾ فقد هللا رحمه السٌوطً -ٙ

 له كان حٌث ، رضا رشٌد وأتمه جمعه الذي المنار تفسٌر فً هللا رحمه عبده محمد الشٌخ -1

 .المناسبة بعلم عناٌة

 كتابه وفً ، «القرآن ظبلل فً» كتابه فً هللا رحمه قطب سٌد األستاذ المعاصرٌن من - 1

 التصوٌر فً الفنً التناسق من ألوان إبراز فً أبدع وقد «القرآن فً الفنً التصوٌر »اآلخر

 .القرآنً

 .تفسٌره فً هللا رحمه المراؼً مصطفى الشٌخ -9

 .«القرآن سور تناسب فً البٌان جواهر» كتابه فً الؽماري الصدٌق بن عبدهللا الشٌخ -ٓٔ

 التبٌان كتابه فً وفوائده أهمٌته وعن عنه تكلم حٌث هللا رحمه الجزائري طاهر الشٌخ -ٔٔ

 .بالقرآن المتعلقة المباحث لبعض

 .الفرقان نظام تفسٌره فً الفراهً -ٕٔ

 



 :المناسبة علم فً العلماء بعض أراء* 

 لآلٌة ٌطلب وال ، متكلؾ علم بؤنه وقالوا ، المناسبات عن البحث العلماء من عدد عارض

 : ومنهم. واألحداث الوقائع حسب على متفرقة نزلت لكونها مناسبة الكرٌمة

 .األقران معترك فً السٌوطً ذكره ، الملوي الدٌن ولً -ٔ

 بآخره أوله مرتبط متحد أمر فً الكبلم ٌقع أن بالمناسبة للقول شرط حٌث عبدالسبلم بن العز -ٕ

 إال علٌه الٌقدر بما متكلؾ فهو ذلك ربط ومن ، ارتباط فٌه ٌقع لم مختلفة أسباب على وقع فإن ،

 نٌؾ فً نزل القرآن فإن ، أحسنه عن فضبلً  الحدٌث حسن مثله عن ٌصان ركٌك بربط

 بعضه ربط ٌتؤتى ال كذلك كان وما مختلفة ألسباب شرعت مختلفة أحكام فً سنة وعشرٌن

 .ببعض

 من ٕٗ رقم لآلٌة تفسٌره عند القدٌر فتح تفسٌره فً قال حٌث هللا رحمه الشوكانً اإلمام -ٖ

 ٌكلفوا لم بحر فً وخاضوا ، متكلؾ بعلم جاءوا المفسرٌن من كثٌراً  أن اعلم :»البقرة سورة

 بمحض التكلم فً أنفسهم أوقعوا بل ، بفائدة علٌهم ٌعود ال فن فً أوقاتهم واستؽرقوا ، سباحته

 المناسبة ٌذكروا أن أرادوا أنهم وذلك ، سبحانه هللا بكتاب المتعلقة األمور فً عنه المنهً الرأي

 بتكلفات فجاءوا المصاحؾ فً الموجود الترتٌب هذا على المسرودة القرآنٌة اآلٌات بٌن

 حتى ، سبحانه الرب كبلم عن فضبلً  البلؽاء كبلم عنها وٌتنزه ، اإلنصاؾ منها ٌتبرأ وتعسفات

 . «تفسٌره فً البقاعً فعله كما ، التؤلٌؾ من األهم المقصد وجعلوه ، بالتصنٌؾ ذلك أفردوا

 : المناسبة معرفة طرٌقة فً قاعدة

 سٌقت الذي الؽرض تنظر أنك هو ، القرآن جمٌع فً اآلٌات مناسبات لعرفان المفٌد الكلً األمر

 المقدمات تلك مراتب إلى وتنظر ، المقدمات من الؽرض ذلك إلٌه ٌحتاج ما وتنظر ، السورة له

 من تستتبعه ما إلى المقدمات فً الكبلم انجرار عند وتنظر ، المطلوب من والبعد القرب فً

 بدفع الؽلٌل شفاءَ  الببلؼةُ  تقتضً التً ، له التابعة واللوازم األحكام إلى السامع نفس استشراؾ

 .علٌها الوقوؾ إلى االستشراؾ عناء

 (......الواحدة السورة فً المناسبات الرابعة عشر:)( المحاضرة ٗٔ

 :وخاتمتها السورة أول بٌن المناسبة: أوالً 

 ومما الصبلة وٌقٌمون بالؽٌب ٌإمنون الذٌن: ))البقرة ســـورة أول فً: ـ تعالى ـ قوله: مثاله

 ربه من إلٌه أنزل بما الرسول آمن: ))السورة آخر فً قال ثم ،[ٖ: البقرة(( ]ٌنفقون رزقناهم

 ٌذكر السورة أول فً فهو[ 1ٕ٘: البقرة((] …ورسله وكتبه ومبلئكته باهلل آمن كل والمإمنون

 وسلم علٌه هللا صلى الرسول أن ٌبٌن السورة آخــــر وفـً بها ٌتمٌزون التً المتقٌن صفات

 .بها وتحلوا الصفات تلك امتثلوا قد معه آمنوا والذٌن

 



(( المإمنون أفلح قد)) المإمنٌن فبلح بذكر السورة افتتح( المإمنون) سورة فً: آخــــــر مـثـال

 فإنما به له برهان ال آخر إلها هللا مع ٌدع ومن)) الكافرٌن فبلح بنفً واختتمها ،[ٔ: المإمنون]

 [.1ٔٔ: المإمنون(( ]الكافرون ٌفلح ال إنه ربه عند حسابه

 

 :تلٌها والتً اآلٌة بٌن المناسبة: ثانٌاً 

 السورة أول فً ذكر لما فإنه ٘: الفاتحة نستعٌن وإٌاك نعبد إٌاك: ـ تعالى ـ قوله: مـثـالـــه

 كل مع وهو الرحٌم، الرحمن وهو للعالمٌن، رباً  وكونه المحامد، لكل ـ تـعــالى ـ هللا استحقـاق

 ٌُقبِل أن عاقل كل شؤن من كان.. هلل إال ألحد فٌه ملك ال الذي الٌوم فً المتصـرؾ الملك هذا

 إلٌه ملتجئاً  العظٌم لجنابه الكامل والذل له بالعبودٌة معترفاً  عظمته وتلك صـفـاتــه هذه َمنْ  على

 ٌستشرؾ أن ناسب بالعبودٌة واعترؾ ومّجد وأثنى حمد لما إنه ثم والمدد، العون منه طالباً 

 [.ٙ: الفاتحة(( ]المستقٌم الصراط اهدنا: ))فٌقول المستعان، الرب ذلك من للطلب

 :اآلٌة أو اآلٌات فً حكمٌن بٌن المناسبة: ثالثاً 

 مــن جعـل إنما االستئذان فإن البصر؛ بؽض باألمـر أعقبها حٌن االستئذان آٌــات فً كما وذلك

 ٌـؽـــض أن المستؤذن على فإن وقع أن صادؾ ولو عورة، على المستؤذن بصر ٌقع ال أن أجــل

ٌِّنة؛ الحكمٌن بٌن العبلقة إن ثم البصر،  فً العورات وحفظ العفة به تكون ما ذكر فٌهما إذ ب

 ـ، سبق فٌما ـ تقدمت البصر بؽض واألمر الفرج بحفظ األمر بٌن والمناسبة، المسلم المجتمع

 .واحدة آٌة فً حكمان وهما

 :ومضمونها السورة اسم بٌن المناسبة: رابعاً 

 تمر التً الفتن أنواع ذكرت قد السورة فإن واسمها؛ الكهؾ سورة مضمون بٌن المناسبة: مثاله

 نفسك واصبر:))قوله فً الجلساء وفتنة الفتٌة، قصة فً الدٌن فً الفتنة فٌها ذكرت إذ بالمرء؛

 صاحب قصة فً المال وفـتـنــــة ،[1ٕ: الكهؾ(( ]…والعشً بالؽداة ربهم ٌدعون الذٌن مع

 القرنٌن، ذي قصة فً السلطان وفتنة والخـضـــر، مـوسـى قــصـة فـً العلم وفتنة الجنتٌن،

 من واحدة كل من المخرج السورة هذه وذكرت ومؤجوج، ٌؤجوج خبر فً والكثرة القوة وفتنة

 من: “ وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال وقد الفتن، من بها اعتصم لمن كهؾ فكؤنها الفتن؛ هذه

 .”الدجال من عصم الكهؾ سورة أول من آٌات عشر حفظ

 

 

 

 

 



 (....القرآنٌة السور بٌن المناسبات ( المحاضرة الخامسة عشر:)٘ٔ

 :قبلها التً وخاتمة السورة فاتحة بٌن المناسبة: أوالً 

(( …ولدا ٌتخذ لم الذي هلل الحمد وقــل: ))تـعـالـى قـال اإلســــراء سـورة آخر فً: مثاله

 عبده على أنـزل الـذي هلل الـحـمـد: ))قال تلٌها التً الكهؾ سورة أول وفً ،[ٔٔٔ: اإلسراء]

 [.ٔ: الكهؾ(( ] …عوجا له ٌجعل ولم الكتاب

 وفً ،[9ٗ: الطور(( ]النجوم وإدبار فسبحه اللٌل ومن: ))قال الطور سورة آخر فً: آخر مثال

 [.ٔ: النجم(( ]هوى إذا والنجم: ))قال النجم سورة أول

 :تلٌها والتً السورة مضمون بٌن المناسبة: ثانٌاً 

 وفً ، وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول على الحـسـٌـة للـنـعـم ذكر   الضحى سورة فً: مثاله

 .علٌه المعنوٌة للنعم ذكر الشرح سورة

 المسلمون، وٌمثلهم علٌهم المنعم: الثبلث للطوائـؾ ذكـــر الـبـقــــرة ســورة فً: آخر مثال

 البقرة سورة فً ذكر وقد. النصارى وٌمثلهم والـضــالـون الٌهود، وٌمثلهم علٌهم والمؽضوب

 على ٌزٌد فٌما الثالثة الطائفة ذكر عمــران آل سورة وفً ظاهر، هو بما األولٌٌن الطائفتٌن

 .أولها من آٌة” ٕٓٔ“

 :عامة مـنـاسبات: الثالث النوع

 .للبٌان نموذجاً  منها أذكر جداً  كثٌرة وهً القرآن فً مطلقة العلماء ٌذكرها التً المناسبات وهً

 بدء األولى فً وذكر والحج، النساء، سورتا: وهما الناس أٌها ٌا: بقوله سورتان افُتتحت –

 منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أٌـهـــا ٌا: ))لئلنسان والحٌاة الخلق

 الحٌاة هذه لنهاٌة ذكر الحج سـورة وفـً ،[ٔ: النساء(( ]ونساء كثٌرا رجاال منهما وبث زوجها

 [.ٔ: الحج(( ]عظٌم شًء الساعة زلزلة إن ربكم اتقوا الناس أٌها ٌا: ))أخرى حٌاة وبداٌة

 نزلت بؤنها علماً  والسور اآلٌات بٌن المناسبات تطلب كٌؾ: قـائـــل ٌـقـــول قد :وجوابها شبهة

 جاورها؟ ما لمضمون مؽاٌرة قضٌة وفً األخرى، زمن ٌخالؾ زمن فً منها واحدة كل مفرقة

 من وهم قد: “فقال المحققٌن مشاٌخه بعض عن نقله فٌما الزركشً التساإل هذا عن أجاب وقد

 أنها الخطاب وفصل المتفرقة؛ الوقائع حسب على ألنها مناسبة؛ الكرٌمة لآلٌة ٌطلب ال: قال

 وفق على الكرٌمة كالصحؾ فالمصحؾ ترتٌباً؛ الحكمة حسب وعلى تنزٌبلً  الوقائع حسب على

 ”بالتوقٌؾ وآٌاته كلها سوره مرتبة المكنون الكتاب فً ما

 جمعت تنزٌلها بعد كانت إن: “فٌقول دراز هللا عبد محمد الشٌخ إٌضاحاً  الجـــــواب هذا وٌزٌد

 فلما قواعده على قائماً  كان بنٌان كمثل جمع، عن مفرقة تنزٌلها فً كانت فـلـقـــــد تفرٌق عن

ق ثم لبناته ورقمت أبعاده قدرت مكانه ؼٌر إلى بصـــورته نقله أرٌد  كل تلبث فلم أنقاضاً، فُرِّ

 أول كهٌئته بعضاً  بعضه ٌشد مرصوصاً  عاد قد البنٌان وإذا المرقوم، مكانها عرفت أن لبنة

 ”مرة



 : المصادر المراجع
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